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مثؿ عقد كي ،طالؽأحدث صكر التعاقد عمى اإل االنترنتر التعاقد عبر يعتب  
ىك ك  ،في التجارة االلكتركنيةالقانكنية لمعالقة بيف البائع كالمشترم الترجمة البيع االلكتركني 

عقاد نساسياتو عف العقد التقميدم مف حيث ضركرة تكافر أركاف اإلأيختمؼ في كثيرا في ال 
أغمب التعامالت التي  ألف ك  ،مف حيث المكاف غائبيفو يتـ بيف نأغير   ،كشركط الصحة

فإف ىذا التعاقد يستمد أغمب  ،تتـ بيف المستيمؾ كالميني عبر االنترنت تمثؿ عقكد بيع
 .كلكنو عقد بيع عف بعد ،حكاـ عقد البيعأأحكامو مف 

النكع مف  ما يحققو ىذا إلىكيرجع ذلؾ  ،ةيحقيقة كاقعأصبح  التعاقد االلكتركني  إف 
غير أف الطبيعة العالمية ك  .التعاقد مف مزايا كثيرة تساعد عمى تكفير الكقت كالجيد كالنفقات

غياب المعمكمات عف طبيعة األمكاؿ كالخدمات  إلى باإلضافة ،االنفتاحية لشبكة االنترنت
تكفير ىي كميا مخاطر تفرض  ،كعدـ االتصاؿ المباشر بيف البائع كالمشترم ،المعركضة

 .عبر االنترنتفي التعاقد  ضمانات لممشترم ك  حماية قانكنية 

يثيره مف  ؿ مكضكع ضمانات تنفيذ عقد البيع االلكتركني مع ماك اقبؿ تن ك  
 االلكتركني.كعقد البيع لتجارة االلكتركنية تحديد مدلكؿ ا الأك األىمية يبدك مف  ،إشكاالت

كالخدمات  بالسمعنشطة التجارية المتعمقة رة األداا  عبارة عف تنفيذ ك ىي  1لكتركنيةالتجارة اإلف
 .2التقنية المشابية ليا األنظمة أكبكاسطة تحكيؿ المعطيات عبر شبكة االنترنت 

أنيا بكما تعرؼ التجارة االلكتركنية مف خالؿ التركيز عمى الكسائؿ المستخدمة فييا 
تعممية تركيج كتبادؿ السمع كالخدمات ك  سائؿ االتصاالت كتكنكلكجيا ماـ صفقاتيا باستخداـ ك ا 

                                                           

لى مف مشركع قانكف التجارة ك في المادة األ التجارة االلكتركنية  عرؼ المشرع المصرمعمى خالؼ المشرع الجزائرم   1
 83عرفيا القانكف التكنسي رقـ ك  ".  معاممة تجارية تتـ عف بعد باستخداـ كسيمة الكتركنية " : االلكتركنية المصرم بأنيا

            .العمميات التجارية التي تتـ عبر المبادالت االلكتركنية "الصادر بشأف المبادالت كالتجارة االلكتركنية بأنيا  2000لسنة 
ت التجارية الخاص بالمعامالت كالتجارة االلكتركنية بأنيا    " المعامال 2002لسنة  2بينما عرفيا قانكف امارة دبي رقـ 

حماية المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية دراسة  ،حمدأأمينة أحمد محمد  التي تتـ بكاسطة المراسالت االلكتركنية(.
 .42.ص، الطبعة األكلى، 2016،دار النيضة العربية ،مقارنة

 .37.،ص2006،االردف ،دار الثقافة ،طار القانكني لمعقد المبـر عبر شبكة االنترنتاإل ،بشار محمكد دكديف  2
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سيما شبكة المعمكمات الدكلية االنترنت دكف حاجة ادؿ المعمكمات الحديثة عف بعد التب
ـ أمكف تنفيذ االلتزامات المتبادلة الكتركنيا أسكاء  ،كالتقائيـ في مكاف معيف األطراؼ النتقاؿ
 .1تنفيذىا بشكؿ مادم مممكس األمراستمـز 

االلكتركنية مف حيث مضمكنيا كممارستيا عف التجارة  كبذلؾ ال تختمؼ التجارة
ت خصكصيتيا مف طبيعة الكسائؿ التي تستخدـ لممارستيا كبكجو خاص أنما نشا  ك  ،التقميدية

قد كتنفذ بيا باستخداـ تمؾ الكسائؿ كالتي تشكؿ في مجمميا مككنات عمف الطريقة التي تن
 .التجارة االلكتركنية

كالقبكؿ  اإليجابعقد يتـ فيو تالقي كؿ مف ني بأنو كيعرؼ عقد البيع االلكترك  
ة مسمكعة كمرئية في مالتي تتيح التفاعؿ بيف البائع كالمشترم ككسي ،عبر شبكة االنترنت

خدمة ينعقد بمبادرة مف  أكعقد يتعمؽ بتقديـ منتج كما يعرؼ بأنو  .2التجارة االلكتركنية إطار
باستخداـ تقنية االتصاؿ عف بعد مف أجؿ الميني دكف حضكر مادم لمبائع كالمستيمؾ ك 

 .3عرض المنتج مف البائع كأمر الشراء مف المستيمؾ

فيالحظ في ىذا الصدد  ،كبالنسبة لمنصكص القانكنية المنظمة لعقد البيع االلكتركني
كىذا عمى خالؼ التشريعات المقارنة التي  ،4غياب تنظيـ المشرع الجزائرم لمعقد االلكتركني

                                                           

 ،مصر ،دار الكتب القانكنية ،التنظيـ القانكني لمتجارة االلكتركنية دراسة مقارنة ،ىادم مسمـ يكنس البشكاني  1
 .31.،ص2009

-2011 ،1 ،جامعة الجزائر ،رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ،عقد البيع االلكتركني ) دراسة مقارنة( ،يمينة حكحك  2
 .4.،ص2012

 ،دار الجامعة الجديدة ،دراسة مقارنة في ضكء التكقيع االلكتركني ،البيع عبر شبكة االنترنت ،حسف رفاعي العطارمحمد  3
 .47.،ص2007 ،االسكندرية

اتبع المشرع الجزائرم االتجاه القاضي بعدـ كضع قانكف خاص بالتجارة االلكتركنية بؿ اكتفى بتعديؿ بعض القكانيف مثؿ   4
ضمف الفصؿ الخاص بإثبات االلتزاـ  323/1ؿ مرة لفض )االلكتركني ( في المادة ك استعمؿ المشرع ألف أيالقانكف المدني 

المتضمف القانكف المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75تعديؿ االمر   عف طريؽ  2005سنة كذلؾ بالكتابة  
 .44/2005ج ر عدد   2005يكنيك  20المؤرخ في  10-05لقانكف بمكجب ا
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كأىمية عقد  تتالءـكقامت بكضع نصكص قانكنية  ،بالتجارة االلكتركنيةا خاصا لت اىتمامأك 
 .البيع االلكتركني

 1997مام  20الصادر في  97/7ربي رقـ ك التكجيو األكفي ىذا الصدد فإف  
لى ك الفقرة األ 02نص في المادة  1كالمتعمؽ بحماية المستيمؾ في العقكد المبرمة عف البعد

 أكيتـ بيف مكرد كمستيمؾ عف بعد  ،كالخدماتعقد متعمؽ بالسمع "تركني ف البيع االلكأعمى 
صاؿ تأكثر مف كسائؿ اال أككالتي يتـ استخداـ كاحدة  ،تقديـ الخدمات التي ينظميا المكرد

  ."العقد  إتماـااللكتركنية حتى 

 حيث عرؼ عقد البيع ،ربيك كقد تبنى المشرع الفرنسي المفيكـ الكارد في التكجيو األ
 أداء أككؿ بيع لماؿ  "بنصو  L121-16المادة  في قانكف حماية المستيمؾااللكتركني 

لخدمة يبـر دكف الحضكر المادم المعاصر لألطراؼ بيف مستيمؾ كميني يستخدماف إلبراـ 
 ".مف كسائؿ االتصاؿ عف بعد أكثر أكىذا العقد عمى سبيؿ الحصر كسيمة 

ساس حكؿ الدكر الذم صية تتركز في األالبيع االلكتركني يمتاز بخصك  عقد إف 
ثباتوالعامؿ االلكتركني في انعقاده  أكيمعبو العنصر  كما عدل ذلؾ فيك ال يختمؼ عف  ،كا 
مؿ بحكـ القانكف الـ تكف خارجة مف نطاؽ التع ما األشياءفيك يرد عمى كؿ  ،غيره مف العقكد

طراؼ أم أضعيـ القانكني عف أف أطرافو ال يختمفكف في ك  إلى باإلضافة ،بحكـ طبيعتيا أك
 .مشتريف أكمف بائعيف  آخرعقد 

                                                           

1 L’article 2/1 de la  Directive 97/7/CE du parlement Européen et de Conseil du 20 mai 
1997 concernant la protection des consommateurs en matière à distance dispose que     : 
«  Est un contrat à distance, tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un 
fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de 
services à distance organisé par le fournisseur , qui, pour ce contrat, utilise exclusivement 
une ou plusieurs technique de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ». 
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فإنو لـ يحظ  ،بالرغـ مف خصكصية عقد البيع االلكتركني في بعض جكانبو 
بالتنظيـ التشريعي الشامؿ حتى مف التشريعات المقارنة الحديثة الخاصة بالتجارة االلكتركنية 

حكاـ القكاعد أجكانب ىذا العقد إلى  تحيؿ معظـ تمؾ التشريعات الكثير مف إذ ،كمعامالتيا
بيا مما يعني أحكاـ خاصة  إيرادضمنا مف خالؿ السككت كعدـ  أكما صراحة إالعامة 

 .كاعد العامة عميياضمنا تطبيؽ الق

االلتقاء المادم لألطراؼ  أكبدكف التكاجد  بعد،عقد البيع االلكتركني عف  إبراـيتـ  
كما يتـ تنفيذه بنفس الطريقة  افتراضي.حد حكمي عبر شبكة االنترنت عف طريؽ مجمس كا

بتنفيذ التزاماتيـ المتبادلة  األطراؼحيث يقكـ  معيف،في مكاف  األطراؼ اللتقاءدكف الحاجة 
كقد يتـ التنفيذ  .كما ىك الحاؿ بالنسبة لمخدمات المصرفية كاالستشارات القانكنية ،1الكتركنيا

أم أف عقد البيع االلكتركني قد ينعقد كينفذ  ،معةكما في حالة تسميـ س ،بشكؿ مادم مممكس
كقد يتـ تنفيذه خارج  .تـ الكفاء أيضا مف خالليا إذاخاصة  ،بكاممو عمى شبكة االنترنت

مكاد يتعيف تسميميا في  أكالشبكة في العالـ المادم المممكس عندما يككف محمو سمع معينة 
 لمتعاقد.ة حديثة حيث ىنا ال تككف االنترنت سكل كسيم مادية،بيئة 

العالمي  ألف الطابعذلؾ  الدكلي،كما يتسـ عقد البيع االلكتركني غالبا بالطابع    
مما  االنترنت،ـ دكؿ العالـ في حالة اتصاؿ دائـ عمى شبكة ظلشبكة االنترنت جعؿ مع

ف تركني العديد مككيثير الطابع الدكلي لمعقد االل .2في دكؿ مختمفة أطراؼقد بيف ايسيؿ التع
 اآلخرلة بياف مدل أىمية المتعاقد ككيفية التحقؽ مف شخصية المتعاقد أكمس المسائؿ،

كالجية  ،تحديد النظاـ القانكني عمى ىذه العالقة  لو، كمشكمةكمعرفة حقيقة المركز المالي 
 منازعاتيا.صة بالفصؿ في تالمخ

                                                           

، كمية الحقكؽ ،رسالة دكتكراه ،النظاـ القانكني لمعامالت التجارة االلكتركنية في ضكء تنازع القكانيف ،أحمد عبداهلل مفتاح  1
 .127.،ص2010 ،جامعة بنيا

 .22.، ص2003،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،المسؤكلية االلكتركنية ،محمد حسيف منصكر  2
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يمؾ االلكتركني المستفإف  ،كنظرا لمظركؼ التي تحيط بعممية التعاقد االلكتركني   
ينقص  إذ ،السمعة ـالذم يقد طرفا ضعيفا في العالقة التعاقدية مقارنة بالميني يعتبر 

كفي الكقت ذاتو فإف حاجتو  ،1تماموإالمستيمؾ الخبرة الفنية في التعامؿ االلكتركني ككيفية 
بيف األسعار   مثؿ كثرة السمع كسيكلة المقارنة ،لذلؾ النكع مف التعاقد كبيرة لما يكفره ميزات

سبيـ كال تحقؽ مصمحة المستيمؾ الذم اكفي ظؿ تمؾ الميزات يمجأ البائعيف لكضع شركط تن
النكع مف التعاقد يقكـ عمى عقكد نمكذجية ال  اض باعتبار أف ىذأك ال يممؾ القدرة عمى التف

 يستطيع فييا المستيمؾ مناقشتيا.

، لىك ال تزاؿ في مراحميا األااللكتركنية  التجارةأف  إلىكأف أسباب اختيار المكضكع ترجع    
بحاث غمب الدراسات كاألأكما أف   ،ف تطرح عقكدىا الكثير مف  التعقيداتأفمف الطبيعي 

عمى جانب محدد في عقد البيع االلكتركني مقتصرة التي تـ تقديميا في ىذا المجاؿ  كانت 
كتركني  نكني لعقد البيع االلعدـ كضكح النظاـ القا إلىدل ذلؾ أكقد  ،كىي مرحمة التعاقد

 مرحمة تنفيذه. خاصة  يتطمبيا التي الضمانات ك 

نترنت بالرغـ مف العدد اليائؿ مف في أف األ ،لىأك مف ناحية  البحثكتتجمى أىمية   
إال أنو في المقابؿ أفرز  العديد مف المشاكؿ   ،كفرىا في مجاؿ التعاقديمكانيات التي يمكف اإل

ضمانات  إيجادمر الذم يقتضي األ ،كتنفيذ العقكد االلكتركنية إبراـرىا القانكنية التي يثي
كذلؾ بضبطيا كخضكعيا  ،معامالت التجارة االلكتركنيةفي  شاممة  تكفير حمايةب ،قانكنية

 كتنفيذىا.  إبراميالتنظيـ قانكني يبيف قكاعد 

ف  ،كبيرةقتصادية إمف أىمية  لمتعاقد االلكتركنيكما تظير أىمية المكضكع بما  كا 
كىك األمر الذم جعؿ الدكؿ تحرص  ،في المقابؿ بمخاطر عديدة امحاطكاف في الحقيقة 

                                                           

، كمية الحقكؽ جامعة عيف شمس ،رسالة دكتكراه ،حماية المستيمؾ في عقكد االستيالؾ االلكتركنية ،أحمد شياب ارغيب  1
 .04.ص ،2016

 



  مقدمة

10 
 

كىذا لكفالة التكازف  ،عمى كضع تشريعات مف أجؿ حماية المتعاقد في عقد البيع االلكتركني
 .اآلخرالعقدم لمعالقة التعاقدية دكف تغميب لطرؼ عمى 

عة لزيارة مختمؼ أنكاع المحالت عمى اإلنترنت  كفر فرصة رائي قد االلكتركني افالتع 
حيث تكجد  ،زكد المشترم بالمعمكمات الكاممة عف المنتجاتي كفي ،ؾذل إلىضافة كباإل

،سعار أقؿ مقارنة بالمتاجر التقميديةأالعديد مف الشركات عبر االنترنت التي تبيع السمع ب
لذم يمكف الشركات مر ااأل ،االنترنت إتصاالت تفاعمية مباشرةكما تكفر   

كىك ما يسمح  ،مف اإلجابة عمى استفسارات الزبائف بسرعة ةؽ االلكتركنياسك المكجكدة في األ
ذكاقيـ أف المؤسسات التجارية مف تفيـ احتياجات العمالء ك يمكأم ت ،بتقديـ خدمات أفضؿ

 .كبذؿ الجيكد في سبيؿ الحصكؿ عمى رضا العمالء ،كبالتالي عرض أحسف الخدمات

ا أنو بفضؿ التجارة االلكتركنية أصبح عرض المنتجات كالخدمات مستمرا ليؿ كم  
مما يكفر لممتسكؽ  ،ال تغمؽ أبدا 1باعتبار أف المتاجر االلكتركنية كالمتجر االفتراضي ،نيار

قبؿ البائع  تقديـ السمع كالخدمات مف إلى باإلضافة ،اختيار الكقت الذم يالئمو لمتسكؽ
العكائؽ كالحدكد أماـ حركة السمع كالخدمات  إزالةدني تكاليفيا بسبب مخفضة بحكـ ت بأسعار

 .مكاؿكرؤكس األ

المستيمؾ االلكتركني كرغـ ما تحققو لو التجارة  أكفإف المشترم  ،كفي المقابؿ
إال أنو يتعرض في الحقيقية لمجمكعة مف المخاطر نظرا لطبيعة  ،االلكتركنية مف فكائد

كقد تفصميما عف  اآلخردكف رؤية كؿ مف الطرفيف  ،يتـ عف بعدالتعاقد االلكتركني الذم 
 التسميـ، فقدكما ال يرل المستيمؾ السمعة محؿ التعاقد إال أثناء  .الكيمكمترات آالؼبعض 

                                                           
كفقا  ،مؿ معواكالتع ،يمكف الدخكؿ فيو ،اف المتجر االلكتركني ىك اسـ معيف لو مكقعو عمى شبكة المعمكمات العالمية 1

كتختزؿ  ،و الخاصة التي ال تنطبؽ مع مككنات كعناصر المتجر في الفكر القانكني السائدكلو مككنات ،لنظاـ محدد مسبقا
ىذا العنصر  ،زيف بذلؾ حدكد المكاف كالزمافأك عناصر تككينو في عنصر كحيد نتعامؿ معو مف أم مكاف في العالـ متج

. مجمة البحكث القانكنية تجارة االلكتركنيةنظرات قانكنية في ال ،حسيف محمد الماحي .الكحيد ىك ما يطمؽ عميو اسـ النطاؽ
 .323،العدد الحادم كالثالثكف،ص.2002كاالقتصادية كالشرعية، كمية الحقكؽ جامعة المنصكرة،
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كأنو  استالميا،يكتشؼ أف ما عرضو التاجر مف صفات كمميزات غير مكجكد بالسمعة عند 
 إلييا.اشترل سمعة ىك في ليس في حاجة 

كىك  ،تجعؿ مف السيؿ قرصنة المعمكمات السرية قد االلكتركنياالتع آليات فإ  
ذلؾ فإف ىذه  إلى باإلضافة .الذم ييدد النشاط التجارم لممتعامميف عبر االنترنت األمر

كمرد ذلؾ لنقص  ،تجعؿ مف السيؿ االعتداء عمى خصكصية المتعاقديف الكتركنيا اآلليات
الذم  األمركىك  ،كالكسائؿ المستخدمة في التعاقد االلكتركني لألجيزةكسائؿ التأميف الكافي 

اختراؽ مكاقع  أكسمب أمكاؿ البنكؾ الكتركنيا  أك ،يعرض البنكؾ كالعمالء لخطر السرقة
 .1دكيةالمؤسسات العممية كالتجارية كالتعرؼ عمى أدؽ أسرارىا العممية كشركات األ

مؾ في عقد البيع المستي أكممشترم ل كضماناتتكفير حماية  إلىييدؼ البحث عمكما 
يكمف   ،المخاطر السابؽ ذكرىا إلىضافة إىذا األخير أساس حماية ؾ أف ذل ،االلكتركني

المحترؼ الذم  أككاختالؿ التكازف بينو كبيف البائع الميني  عميوفي حالة الضعؼ المسيطرة 
الذم يفرض شركطو كىك  ،قكل اقتصادياىك الطرؼ األ المينيباعتبار أف  ،يقدـ السمعة

يشاىدىا فقط عبر  ـ عينيو ك ال يممسيا بيديو بؿاال تكجد السمعة أم الذمعمى المستيمؾ 
ف ثـ فإنو مف الضركرم بياف الكسائؿ كاليات حمايتو في التعامالت م، ك شاشة الكمبيكتر

 .االلكتركنية

 

 

                                                           

إف نقطة الضعؼ الجكىرية في التجارة االلكتركنية ىي عدـ  الضماف الكامؿ لمسرية  كاألماف كالخصكصية في التعامؿ   1
التعدم عمى برامج الحاسب االلي مازاؿ أمرا كاردا  تعترؼ بو كافة   أكة تسرب معمكمات حيث أف خطكر  ،عمى الشبكة

، أشرؼ محمد رزؽ قايد، حماية المستيمؾ، دراسة في قكانيف حماية المستيمؾ شركات الحاسب المتخصصة في العالـ
 .507، ص.2016كالقكاعد العامة في القانكف المدني، مركز الدراسات العربية، الطبعة األكلى، 
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ا يككف ف حماية المتعاقد في التعامالت االلكتركنية تشمؿ عدة مراحؿ منيا مإ 
غير  ،كمنيا يككف عند تنفيذ ،عقد البيع االلكتركني إبراـكمنيا ما يككف عند  ،ضأك عند التف

لجة تنفيذ عقد البيع االلكتركني ككيفية تكفير حماية فعالة خالؿ اأننا سنركز بالدراسة عمى مع
  .ىذه المرحمة

اجع المتعمقة رغـ تكفر المر ف ،ما مف حيث الصعكبات التي كاجيتنا أثناء الدراسةأ
المتعمقة بتنفيذ عقد البيع االلكتركني تبدك  األبحاثإال أف  ،بالتجارة االلكتركنية بشكؿ عاـ

حكاـ لى ندرة األإضافة كىذا باإل  ،تككينومرحمة ضئيمة مقارنة مع الدراسات التي تعالج 
لذلؾ  ،لدراسةلمسائؿ القانكنية التي تطرحيا الجة المعاعتماد عمييا ة التي يمكف اإلالقضائي
 التالية:ساسية األشكالية نثير اإل ،خالؿ ما سبؽ عرضوكمف 

  ضمانات تنفيذ عقد البيع االلكتركني ؟ فاعمية نجاعة ك مدل  ما

 :التاليةمف خالؿ ىذه اإلشكالية تتفرع التساؤالت الفرعية 

لحماية كافية الضمانات التقميدية المنصكص عمييا في القكاعد العامة ىؿ تعد 
 حديثة أكثركىؿ يستكجب األمر تكريس ضمانات  شترم في عقد البيع االلكتركني ؟الم

 مالئمة كفاعمية لتحقيؽ تمؾ الحماية ؟ 

 أكالذم يرصد ظاىرة  كالتحميمي  المنيج الكصفيتبعنا إ ،جابة عمى ىذه التساؤالتإ
مى كىك يعتمد ع ،حمكؿ ليا إلىمشكمة قانكنية معينة بيدؼ معرفة أسابيا كالكصكؿ 

 إلىبغية الكصكؿ كىذا  ،الفقيية التي كردت في مكضكع البحث كاآلراءالنصكص التشريعية 
كىك ما سنتبعو في ىذه الدراسة مف عرض  ،أفضؿ الحمكؿ لكؿ نقطة تثيرىا مشكمة الدراسة

لكتركني المستيمؾ في مرحمة تنفيذ عقد البيع اإل أكألىـ المخاطر التي يتعرض ليا المشترم 
الضمانات  أحسف لة كضع حمكؿ ليا مف خالؿ عرض أك المخاطر مع مح كأسباب تمؾ

 .في ىذا الشأف  فاعمية 
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نظمة رنة بيف عدد مف األالمقا بيدؼفي بعض الحاالت المنيج المقارف منا ستخدا  ك  
جو الشبو كاالختالؼ بينيا أك مف خالؿ عرض  ،القانكنية المختمفة خاصة الفرنسي كالمصرم

 .التي تحكـ مكضكع البحث اعدالقك أفضؿ  إلىلمكصكؿ 

 كعميو سيتـ تقسيـ ىذه الدراسة كفؽ خطة ثنائية في بابيف :

 لكتركنيأحكاـ تنفيذ عقد البيع اإل:  لوالباب األ 

 فاعمية ضمانات حسف تنفيذ عقد البيع االلكتركني:  الباب الثاني
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التقميدم في خضكعو لمقكاعد يتفؽ تنفيذ عقد البيع االلكتركني بصكرة كبيرة مع العقد   
مكانية تطبيؽ كتنفيذ العقكد المبرمة الكتركنيا عبر ا  العامة بشاف تنفيذه، كذلؾ لضماف صحة ك 

 .نترنت، مع األخذ بما كرد في التشريعات الخاصة بالمعامالت االلكتركنية في ىذا الشأفاأل
فتراضية عمى تنفيذ عقد إلبراز تأثير البيئة الرقمية اإؿ مف خالؿ ىذه الدراسة أك لذلؾ سنح

التي غيرت طريقة كنمط التنفيذ خاصة  1لكتركني، كىذا في ظؿ التجارة االلكتركنيةالبيع اإل
محؿ العقد ال مادم كطريقة التنفيذ الكتركنية، كما يترتب عف الطريقة  الجديدة   يككفعندما 

 .مف مستجدات كتطكرات عمى التزمات طرفي العقد
البائع كالتي تأثرت بالمعمكماتية نجد االلتزاـ عاتؽ تي تقع عمى لتزامات الك أىـ اإل

بالتسميـ، كالذم يكتسي معنا جديدا في ظؿ عقد البيع االلكتركني، خاصة عندما يككف محؿ 
استشارة، كىذا بعد أف كانت أحكاـ التسميـ مف اختصاص القكاعد العامة  أكالبيع رقمي كبرنامج 

االلكتركني تظير في التسميـ عبر شبكة االنترنت، كيككف تسميما التقميدية، فخصكصية التسميـ 
 ال ماديا كبالسرعة الفائقة.

أما مف جانب المشترم، فإنو ك باإلضافة االلتزاـ بتسمـ الشيئ المبيع، فإف أىـ التزاـ  
 رئيسي يقع عميو ىك دفع الثمف المحدد في العقد، كىذا االلتزاـ ىك االخر تأثر بالبيئة الرقمية

ذ يتـ تنفيذه مسبقا عبر الشبكة كبشكؿ جد سريع ال إااللكتركنية كأصبح يكتسي مفيكما جديدا، 
 .يتعد بضعة ثكاني  يكاد يتزامف مع مرحمة انعقاد العقد

جو الخصكصية التي ميزت مرحمة تنفيذ عقد البيع االلكتركني أك لتزاـ بالدفع أىـ كيمثؿ اإل  
، لذلؾ خاطر تستمـز ايجاد ضمانات تقابموثة كما يصاحبو مف مكأىـ ما أفرزتو التكنكلكجيا الحدي

                                                           

فأحيانا يتـ حصره كتضييؽ نطاقو في مجاؿ التعاقد عبر االنترنت  ،فوياف مصطمح التجارة االلكتركنية غير متفؽ عمى تعر  1
في حيف يتـ أحينا تكسيع نطاؽ التجارة االلكتركنية لتشمؿ جميع  عقكد التجارة الدكلية المبرمة عف طريؽ الكسائؿ  ،حصرا

ة االلكتركنية الى أبعد مدل بينما ىناؾ مف يذىب الى تكسيع التجار  ،مثؿ الياتؼ كالتمكس كالمنتيؿ الحديثة في التعاقد كافة
متصكر، فأضاؼ الى جانب العقكد كالعمميات التجارية التي تبـر بيف األطراؼ التجارية عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الحديثة 

دخكؿ الى الشبكة كعقد انشاء مكقع عمييا، طالب محمد جكاد عباس العقكد التي أفرزتيا تكنكلكجيا المعمكمات كذلؾ مثؿ عقد ال
ك أكـر فاضؿ سعيد، حماية المستيمؾ في عقكد الخدمة االلكتركنية، مقاؿ منشكر في مجمة كمية الحقكؽ جامعة النيريف، عدد 

 .235، ص.2009خاص ببحكث المؤتمر القانكني السنكم األكؿ، 
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سنتعرض بالدراسة ألحكاـ تنفيذ عقد البيع االلكتركني مف خالؿ التطرؽ إللتزامات التي تقع 
التزامات البائع في عقد البيع ؿ ك ؿ في الفصؿ األأك في فصميف، نتنعمى البائع كالمشترم 

 .مات المشترم في عقد البيع االلكتركنيالفصؿ الثاني  التزا، كفي االلكتركني
 لواأل الفصل 

 إلتزامات البائع في عقد البيع االلكتروني
يمتـز البائع في عقد البيع االلكتركني بنفس االلتزامات التقميدية المترتبة في ذمة البائع   

تعرض في عقد البيع عمكما، مف حيث التزامو بالتسميـ كنقؿ الممكية، كالتزامو بضماف عدـ ال
 ضافة الى االلتزامات األخرل كااللتزاـ باالعالـ كااللتزاـ بالمطابقة. كضماف العيكب الخفية، باإل

غير أف دراستنا اللتزامات البائع في ىذا الفصؿ ستقتصر عمى االلتزاـ  بالتسميـ كااللتزاـ  
اني مف ىذه بضماف التعرض كضماف العيكب الخفية، تاركيف االلتزامات األخرل الى الباب الث

ؿ ىذا الفصؿ مف أك لذلؾ سنتن .الدراسة عند الحديث عف ضمانات تنفيذ عقد البيع االلكتركني
، أما لتزاـ البائع بالتسميـ في عقد البيع االلكتركنيؿ منيما إلك ، يخصص األخالؿ مبحثيف

 .لتزاـ البائع بضماف التعرض كضماف العيكب الخفيةؿ فيو إأك المبحث الثاني نتن
 لوــــث األ المبحـ

 في عقد البيع االلكتروني مـــــــــــــــبالتسميالبائع زام ـــــــــلتإ
يقتضي حصكؿ المشترم عمى الفائدة التي يريدىا مف أكتسابو ممكية المبيع أف يتـ   

يقصد تسميمو ىذا المبيع، ألنو بدكف التسميـ يبقى البيع عديـ األثر مف الناحية العممية، ك 
 أكع المبيع تحت تصرؼ المشترم بحيث يمكف مف حيازتو كاالنتفاع بو دكف عائؽ بالتسميـ كض

. كما يعرؼ التسميـ عمى انو 1مف القانكف المدني الجزائرم 367كىذا طبقا لنص المادة  مانع،
برفع الحائؿ بينيما عمى كجو يمكف المشترم مف  ،أف يخمي البائع بيف المبيع  كبيف المشترم

                                                           

دني الجزائرم عمى ما يمي ) يتـ التسميـ بكضع المبيع تحت تصرؼ المشترم بحيث يتمكف مف القانكف الم 367تنص المادة   1
 مف حيازتو كاالنتفاع بو دكف عائؽ كلك لـ يتسممو  تسميما ماديا ماداـ البائع قد أخبره بأنو مستعد لتسميمو بذلؾ....(



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

12 
 

. فالتسميـ ىك تنفيذ العقد بكضع 1ؿ البائع مسمما لو، كالمشترم قابضا لوالتصرؼ فيو، فيجع
   .2الشيئ تحت تصرؼ المشترم في الكقت كالمكاف المناسبيف

كيعد التزاـ البائع بتسميـ المبيع مف أىـ اإللتزامات التي تقع عميو بمجرد العقد، حيث ال   
مف حيازتو لممبيع حيازة كمية حتى يتمكف  يكفي أف تنتقؿ ممكية المبيع الى المشترم، بؿ البد

مف االنتفاع بو، ذلؾ أف حؽ الممكية يتضمف حؽ اإلنتفاع، كىك ال يككف إال عف طريؽ حيازة 
  .3غير مباشرة  أكمباشرة 
أف المشترم يصبح منذ إتماـ عممية التسميـ قادرا ىمية االلتزاـ بتسميـ المبيع في أكتكمف  

يئ المبيع، كبذلؾ يككف المشترم قد حقؽ الغاية مف الشراء سكاء عمى اإلنتفاع الكامؿ بالش
الحكمي. كما أف التسميـ يقـك بدكر ىاـ بالنسبة إلستقرار ممكية االشياء  أكبالتسميـ الفعمي 

المعينة بذاتيا لممستيمؾ التي تـ تسميميا لو، كمف ثـ يصبح محميا مف قاعدة الحيازة في 
الخصكص اذا تصرؼ البائع بالشيئ نفسو الى مستيمؾ اخر  المنقكؿ سند الممكية كعمى كجو

 .4حسف النية
ألحد أىـ االلتزامات الرئيسة أف تحققو يعد كفاء كما تتمثؿ أىمية االلتزاـ بالتسميـ في  

يككف  حيث ،ىالؾ المبيع الى المشترمتبعة نتقاؿ إ، كيتكقؼ عميو التي تقع عمى عاتؽ البائع

                                                           

 150،ص2004،االردف ،الـ الكتاب الحديثدار ع ،دراسة مقارنة ،مشكالت التعاقد عبر االنترنت ،بشار طالؿ مكمني 1
2 2  Philippe LETOURNEAU, Contrats informatiques et électroniques, Dalloz , 2eme ed  
,2002,p.90. 

3  ،بإجتيادات قضائية كفقيية، دار ىكموعمة دراسة مقارنة كمد ،في عقد البيع الكاضح ،سي يكسؼ زاىية حكرية 
 .173.ص،2012،الجزائر

الحماية القانكنية لممستيمؾ بيف القانكف المدني كالفقو االسالمي )دراسة مقارنة (، دار  ،ـ ىاشـ عبد المقصكد سعدإسال  4
، سعيد سميماف جبر، العقكد المسماة )البيع كااليجار(،دار النيضة العربية، 511، ص 2014 ،االسكندرية ،الجامعة الجديدة

 .133.،ص2007الطبعة األكلى،القاىرة،



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

13 
 

انو كمكانو أىمية كبيرة لمعرفة ما إذا كاف التسميـ قد حصؿ كانتقمت لتعييف كيفية التسميـ، كزم
 .1تبعة اليالؾ لممشترم أـ لـ تنتقؿ اليو

كيتضمف التسميـ كقاعدة عامة الشيئ المبيع كممحقاتو ككؿ ما أعد لو بصفة دائمة  
بيع إلستعماؿ ىذا الشيئ، كيرجع في ذلؾ الى طبيعة األشياء كقصد المتعاقديف، ففي عقد ال

االلكتركني، ككمثاؿ في عقد بيع  برامج الكميكتر، يعتبر مف ممحقات المبيع المعمكمات الالزمة 
  .الستغالؿ كتشغيؿ البرنامج المبيع، ككذلؾ دليؿ االرشادات الي يبيف طريقة تشغيؿ البرنامج

سميـ ككقاعدة عامة ال يختمؼ في عقد البيع االلكتركني عف الت ،لما سبؽكالتسميـ طبقا    
التساؤؿ يطرح الى أم مدل يمكف تطبيؽ ىذه القكاعد الكاردة في  ، غير أففي البيع التقميدم

 القانكف المدني عمى عقد البيع االلكتركني ؟
ؿ أك بحيث نتن ،كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ سنقكـ بتقسيـ  دراستنا ليذا المبحث الى مطمبيف    

 .طمب الثاني مضمكف االلتزاـ بالتسميـؿ كيفية التسميـ، كفي المك في المطمب األ
 لوالمطمب األ 

 التسميم كيفية
حيث أف المشترم  ،يعد االلتزاـ بالتسميـ االلتزاـ الرئيسي الذم يفرضو القانكف عمى البائع 

كفي المقابؿ يعد تحديد كيفية التسميـ  ،ال يتمتع بسمطة المالؾ إال بقياـ البائع بتسميـ المبيع لو
لو بالدراسة أك بالتسميـ، لذلؾ يطرح التساؤؿ عف كيفية تسميـ المبيع ؟ كىك ما سنتنمحكر االلتزاـ 

ؿ (، كزماف كمكاف التنفيذ ) الفرع الثاني(، كخصكصية ك مف خالؿ بياف أنكاع التسميـ ) الفرع األ
 .تسميـ المبيع االلكتركني ) الفرع الثالث (، كنفقات التسميـ ) الفرع الخامس(

 
 

                                                           
جامعة عيف  مية الحقكؽ،م، الحماية المدنية لممستيمؾ في عقكد البيع االلكتركنية، رسالة دكتكراه، كأك سيد محمد سيد شعر   1

. مصطفى مكسى العجارمة، التنظيـ القانكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنت، دار الكتب القانكنية، 340ص شمس،
 .347.،ص2012مصر،
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 لوالفرع األ 
 التسميــــم واعأن

يتـ أف م ، أمف خالؿ التسميـ المادم لممبيعكذلؾ فعميا إف التسميـ قد يككف    
ف يتـ االتفاؽ عمى تغيير صفة أم أالفعمية لممبيع، كقد يككف حكميا  التغيير في الحيازة

ف يككف أالحائز لممبيع دكف تغيير الحيازة الفعمية لمشيئ محؿ التسميـ، غير أنو يمكف 
نترنت عف طريؽ م تسميـ المنتجات عبر األأميـ في عقد البيع االلكتركني تسميما معنكيا التس

كبذلؾ يتـ تسميـ المبيع بطريقة الكتركنية عبر  ،1تنزيميا عمى جياز الحاسب االلي لممشترم
  .2نترنت في فضاء ال مادمالشبكة كحسب ما تتطمبيا تكنكلكجيا األ

 ال  : التسميم الفعميأو  
ف التسميـ الفعمي أمف القانكف المدني الجزائرم  367ف مف إستقراء نص المادة يتي   

لممبيع يتـ بكؿ طريقة يككف مف شأنيا أف تضع المبيع تحت تصرؼ المشترم بحيث يتمكف مف 
 .نتفاع بو دكف عائؽ كلك لـ يستكلي عميو استيالء ماديا، ماداـ البائع قد أعممو بذلؾحيازتو كاإل

ليما أك ف تنفيذ البائع اللتزامو بتسميـ المبيع تسميما فعميا يقتضي تكافر عنصريف إكعميو ف     
، بحيث يستطيع اإلنتفاع بو بالكيفية المقصكدة دكف عائؽ كضع المبيع تصرؼ المشترم

ختالؼ طبيعة إ، كطريقة كضع المبيع تحت تصرؼ المشترم تختمؼ ب3كثانييما إعالمو بذلؾ
 .1خرلؼ عف المنقكؿ ككذلؾ بالنسبة لمحقكؽ األالمبيع فيي في العقار تختم

                                                           

حيث يتـ تسميمو  ،غير اف االمر يختمؼ اذا كاف العقد يتضمف مبيعا رقميا ،دية الطابع المادميأخذ التسميـ في القكاعد التقمي 1
كعميو فاف ىذا النكع مف التسميـ  ،بطريقة الكتركنية عبر شبكة االنترنت كحسب ما تتطمبو تكنكلكجيا االنترنت في فضاء ال مادم

المرجع السابؽ،  ،حكحك يمينة  ،راجع في ذلؾ.لتقميدم المعتاديختمؼ عف التسميـ اقد طابعا خاصا  في ىذه الحالة  يكتسي
 .245.ص
 ،دراسة تحميمية، دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،ع االلكتركني بيعقد ال ،عقكد التجارة االلكتركنية ،عمر خالد  الزريقات  2

 .294.ص،2007،لىك الطبعة األ،االردف
غير أف التطكر الالحؽ لمقانكف  ،ف ىما تسميـ الشيئ كضماف الشيئ الذم باعوإف البائع  كاف يمتـز أساسا بإلتزاميف رئيسيي 3

الصانع الذم يتعامؿ مع مشتر مستيمؾ كحتى  أكعقد كثيرا ىذا الكضع كذلؾ حيف طكر بصكرة خاصة التزامات البائع الميني 
الشيئ المباع تحت تصرؼ حيث اف مااللتزاـ بالتسميـ لـ يعد يقتصر اليـك عمى الكضع  ،مع ميني مف اخصاص اخر
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لى تتمثؿ ك كيتـ التسميـ الفعمي بكضع المبيع تحت تصرؼ المشترم كلو صكرتاف، األ     
م يتـ أستيالء ماديا، إفي التسميـ المادم حيث يستمـ المشترم المبيع بالفعؿ كيستكلي عميو 

نتفاع بو دكف عائؽ مف مف حيازتو كاإل لى المشترم يدا بيد بحيث يتمكفإتسميـ الشيئ المبيع 
جانب البائع،  كالصكرة الثانية تكمف في التسميـ الرمزم حيث ال يتـ تسميـ البضاعة بطريقة 

كأف يككف المبيع منقكال  مكدعا في أحد المخازف العمكمية فيتـ تسميمو قانكنا بتسميـ ، مادية
 .2 مالمشتر دات التي تمثؿ البضاعة الى تسميـ المستن أكاح المخزف المكدعة فيو البضاعة تمف
 3ثانيا:  التسميم الحكمي 

قد يتسع مفيكـ التسميـ ليشمؿ ليس فقط تقديـ ما تـ االتفاؽ عميو في عقد البيع، كلكف      
يتجسد كذلؾ التسميـ حسب محكمة النقض الفرنسية في كضع تحت يد المشترم الشيئ المناسب  

يككف التسميـ حكميا اذا لـ يتـ بطريقة مادية بؿ بتصرؼ ، ك 4لكؿ ىدؼ مقصكد مف كراء البيع
ف يتـ التراضي بيف البائع كالمشترم عمى تماـ التسميـ بتغيير صفة الحائز أقانكني، كذلؾ ب

 .لمشيئ المبيع  دكف التغيير في الحيازة الفعمية لمشيئ محؿ التسميـ

                                                                                                                                                                                           

بؿ أنو يقتضي باالضافة الى ذلؾ تسميـ شيئ ينسجـ مع الغاية المرجكة مف المشترم كمع الممحقات التي يجب اف  ،المشترم
، فيميب ديبميؾ، ميشاؿ جرماف، تقترف بالشيئ يرتبط االلتزاـ باالعالـ كحتى كاجب النصيحة في ما يخص االشياء المعقدة

ف التجارم، الجزء الثاني، األسناد التجارية  المصارؼ كالبكرصات العقكد التجارية األصكؿ الجماعية، ترجمة المطكؿ في القانك 
 .858.، ص2008عمي مقمد،مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات، بيركت، 

لعمـك السياسية، جامعة تيزم الحقكؽ كا كمية ،دكتكراه أطركحة ،التزاـ البائع بتسميـ المبيع في القانكف الجزائرم ،مازكز لطيفةأ  1
 .41.ص،2011 ،كزك
سيد   .176.ص ،2008براىيـ، حماية المستيمؾ في العقد االلكتركني، دار الفكر الجامعي، االسكندرية إخالد ممدكح   2

 .142.، سعيد سميماف جبر، المرجع السابؽ، ص345ص المرجع السابؽ، ،مأك محمد سيد شعر 
..كقد يتـ التسميـ بمجرد « كما يمي: مف القانكف المدني عمى ىذا النكع مف التسميـ  367/2ة المشرع الجزائرم في الماد نص 3

كاف البائع قد استبقى المبيع في حيازتو بعد أك تراضي الطرفيف عمى البيع اذا كاف المبيع مكجكدا تحت يد المشترم قبؿ البيع 
  .»البيع لسبب اخر ال عالقة لو بالممكية 

4 «  L’obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à 
mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but 
recherché »,Cass civ. , 1er,20 mars 1989,Bull.In140 ,cité par BENABENTAlain,Droit civil, les 
contrats spéciaux civils et commerciaux,7eme éd,Montchrestien,2006 p.125. 
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يع في حيازة المشترم قبؿ البيع لى اذا كاف المبك في حالتيف، األالتسميـ الحكمي كيتحقؽ  
مرتينا رىنا حيازيا لو، ثـ يقع البيع بعد ذلؾ،  أكمكدعا لديو  أكمستعيرا  أكجرا أبكصفو مست

فيككف المشترم حائزا فعال لممبيع كقت صدكر البيع كال يحتاج الى استيالء مادم جديد لتسمـ 
 أكلمبيع في حيازتو ال كمستأجر ، كانما يحتاج فقط الى اتفاؽ مع البائع اف يبقى ا1المبيع

فالتسميـ في ىذه الحالة يتـ عف طريؽ تغيير نية  .بؿ كمالؾ لو عف طريؽ الشراء ،مستعير
اىي، كالحالة الثانية اذا كاف مف كانت الحيازة المادية بقيت كا  المشترم في حيازتو لممبيع، ك 

 .2لممكية كأف يستأجرهالبائع قد استبقى المبيع في حيازتو بعد البيع لسبب اخر غير ا
ف كاف البيع ينتج   كيجب أف اليضر التسميـ في  ىذه الصكرة بالغير حسف النية، ألنو كا 

فإنو  ،أثره بيف المتعاقديف، فإف تصرؼ البائع في  المنقكؿ مرة ثانية كتسممو المشترم الثاني
معنكيا خاليا مف  كأؿ كاف حكميا ك ذلؾ أف التسميـ األ ،ؿك لكية لممشترم األك يجب أف تعطى األ

  .3ؿك أم مظير خارجي يستدؿ بو عمى حصكؿ المبيع األ
 لكتروني التسميم ال ثالثا: 
السمعة  أكنترنت، كمما كانت طبيعة الخدمة يتـ تنفيذ العقد االلكتركني عبر شبكة األ     

حالة  مر فيشبكة، كما ىك األالف يتـ تنفيذ العقد كمية عبر أتسمح بذلؾ، كالمبدأ العاـ ىك 
عداد تصميـ ىذا المكقع إذ يتـ إالمجكء الى أحد الفنييف لتصميـ مكقع عمى شبكة االنترنت، 

نترنت الى جياز م عبر شبكة األأعمى الكمبيكتر كترسؿ الخدمة بالطريؽ االلكتركني، 
 .4المشترم

                                                           

دار ، رنة في القكانيف العربيةاسة مقادر  ،عقد البيع كالمقايضة الكاضح في  شرح القانكف المدني، ،محمد صبرم السعدم  1
 .267.ص ،2008،اليدل، عيف مميمة

ح القانكف المدني الجزائرم، عقد البيع، الجزء الرابع، ديكاف المطبكعات الجامعية،  خميؿ أحمد حسف قدادة، الكجيز في شر   2
المرجع  ،مازكز لطيفة. أ183ص ،المرجع السابؽسي يكسؼ زاىية حكرية،  . 126، ص 2003الطبعة الثالثة، الجزائر، 

 .142.. سعيد سميماف جبر، المرجع السابؽ، ص41، ص السابؽ
 285.ص،2006،اإلسكندرية،دار الجامعة الجديدة ،شرح العقكد المسماة في عقدم البيع  كالمقايضة ،رمضاف أبك السعكد   3
. 
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ي، كذلؾ لكتركنية التي غالبا ما تككف ذات طابع دكلكيتـ ىذا التسميـ في عقكد البيع اإل     
ف أنترنت دكف المجكء الى العالـ الخارجي المادم، فنالحظ عبر الحدكد كمف خالؿ شبكة األ

طرفي العقد يتفقاف مسبقا عمى قكاعد تسميـ المبيع، كقد تنص عمييا العقكد النمكذجية لمتجارة 
كيمو ك إما ل أكف يتـ التسميـ مف خالؿ تسميـ المستندات الى المشترم أما إف ،1لكتركنيةاإل

أم  ىذه المستندات غالبا ما تككف عمى دعامة الكتركنيةك  .القانكني بدؿ تسميـ المبيع لمناقؿ
ليا نفس القيمة التي تككف لممستندات الكرقية في حالة استيفائيا لمشركط القانكنية 

 .2المطمكبة
يؿ في التحم أكعف طريؽ التنزيؿ  نترنت،األ ىـ صكر ىذا التسميـ عبر شبكةأكتبقى       

 أكحد الرسائؿ أستقباؿ إ أكجياز الكمبيكتر الخاص بالمشترم، كيقصد بالتنزيؿ عف بعد نقؿ 
 أكالبيانات عبر االنترنت الى الكمبيكتر الخاص بالعميؿ كتصميـ ىندسي  أكالبرامج 
، أم شراء مثال مقطكعة مكسيقية كتنزيميا عمى جياز الكميكتر                  مكسيقي

 . 3سماعيا في  أم كقت كالتمكف مف
ف يقـك البائع بعرض بيع نسخة مف فيمـ أ، لكتركني لممبيعمثمة التسميـ اإلأكمف بيف       

ئتمانية خير بتسجيؿ رقـ بطاقتو اإلفيقكـ ىذا األ مستيمؾ،لملبكـ أغاني أ أكسينمائي، 
صيده الخاصة بو في الخانة المخصصة لذلؾ عمى الشاشة، فيتـ خصـ قيمة المبيع مف ر 

 .تتـ عف طريؽ شبكة تربط بيف البنكؾ كيةمكاؿ كالتسلكتركني لألفكرا عف طريؽ التحكيؿ اإل
لؾ ذنترنت، كبؿ المبيع عمى جياز الكميكتر الخاص بالمشترم عبر األيكيقـك البائع بتنز 

                                                                                                                                                                                           

كما ىك االمر في  ،م يمكف  تنفيذ  بعض جكانبو فقط خارج الشبكةأنترنت، ف يتـ تنفيذ العقد جزئيا عبر األأيمكف   4 
كلكف قد يقتضي  ،لتنفيذ في ىذه الحالة يتـ عبر شبكة االنترنتفا ،القانكنية  منيا كاالقتصادية ،االستشارات بمختمؼ انكاعيا

قد تتطمب  ،االمر القياـ ببعض االعماؿ التحضيرية التي تتـ خارج الشبكة االنترنت ف فدراسة الجدكل االقتصادية لسمعة ما
كاعداد بعض  ،لمعايناتكاعداد تصميمات مشركع ىندسي قد يتطمب االنتقاؿ الى المكقع الجراء بعض ا ،اجراء عمؿ ميداني

لياس إ،راجع في ذلؾ ،قد يتطمب القياـ باعماؿ خارج شبكة االنترنت ،مكسيقي أككمؤلؼ ادبي  ،كبيع منتج فكرم ،البايانات
 .156.ص ،سابؽالمرجع ال ،ناصيؼ

 

 .103.،ص2010،الطبعة الثالثة ،ردفاأل ،دار الثقافة،نضاؿ سميـ برىـ،أحكاـ عقكد التجارة االلكتركنية  2 
 .353.ص ،المرجع السابؽ ،مصطفى مكسى العجارمة   3
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، كبذلؾ يككف التنفيذ قد 1ف يتـ تسميـ المنتج دكف الحاجة الى الكجكد المادم الخارجيأيمكف 
 .2نترنتعبر األ تـ
  فيتـ   عادة ما يتفؽ طرفا العقد عمى قكاعد التسميـ،أنو لكتركنية التجارة اإلكما يميز   

عمى تغيير صفة الحائز لمشيئ المبيع دكف تغيير في الحيازة الفعمية لمشيئ محؿ اإلتفاؽ بذلؾ 
ف إف ،كفقا ليذ المفيـكك  .كليس عمال ماديا اقانكنيا تصرفكيعد التسميـ في ىذه الحالة  ،التسميـ

نترنت في ظؿ تباعد الطرفيف المتعاقديف المسألة تككف سيمة بخصكص العقكد المبرمة عبر األ
براـ العقد ىك تفادم كثرة التنقالت كما تكمفو مف نترنت إلستغالؿ األإكيككف بذلؾ اليدؼ مف 

 .3أعباء
 
 
 

 الفرع الثاني
 مان ومكان التسميمز 

خاصة  ،ف كمكاف التسميـ مف المسائؿ اليامة في كؿ عقكد البيعتعتبر مسألة تحديد زما 
بالنسبة لعقد لبيع االلكتركني الذم يبـر عف بعد كبيف شخصيف ال يجمعيما مجمس كال مكاف 

                                                           

ىذه الميزة تجعمو يفقد الكعاء المادم الذم تعكد عميو بفضؿ  ،تعد الالمادية ميزة أساسية مف ميزات التسايـ االلكتركني 1 
الترقيـ مثؿ المبيعات صؿ مبيعات مادية لكف تقبؿ التحكيؿ ك المعمكماتية التي اضفت مفيكما جديدا لممبيعات التي ىي في األ

المبيعات المكتكبة الكتب كالمجالت كالبرامج كالتي ريتـ تحكيميا بفضؿ تكنكلكجيا الرقمية الى  أكالمرئية كأشرطة الفيديك كاالفالـ 
في  بكاسطة الكميكتر الذم يتكلى تصميـ المبيع المتفؽ عميو كمعمكمة يعتمد عمييا نظاـ معالجة المعمكمة اليا ،معمكمات رقمية

كتككف معالجة الرقمية مف قبؿ البائع حيث يتكلى كضعو عمى مكقعو، كما عمى  ،لياأك مجاؿ تمثيؿ البيانات كحفظيا كتد
 المرجع السابؽ،يمينة،  حكحك ،راجع في ذلؾ ،المشترم اال النقر عميو بعد اف يككف قد كفى بالثمنو عمى الشبكة مسبقا

 .249.ص
 .178.ص ،سابؽالمرجع ال ،ستيمؾ في العقد االلكتركنيحماية الم ،لد ممدكح ابراىيـاخ 2
العقد الدكلي االلكتركني المبـر عبر االنترنت مع التركيز عمى عقد البيع الدكلي لمبضائع، دار الثقافة،الطبعة  ،حمكدم ناصر 3

 .384.ص ،2012األكلى،األردف،
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ف كانت شبكة األنترنت تؤدم دكرا رئيسيا كمحكريا في تكحيد العالـ ،كاحد كفي  ،1ىذا كا 
طرؽ كالكسائؿ التي يتكاصؿ بيا األفراد، فإف ذلؾ زيادة ترابطو كاتصالو مف خالؿ تطكير ال

قدل أدل الى تالشي حدكد الزماف كالمكاف كأصبح مف الممكف ألم فرد أف يتعامؿ مع 
كىك األمر الذم يؤكد كجكد أحكاـ خاصة  ،2الشركات كاالفراد ذات المكاقع عمى الشبكة

 .بزماف كمكاف التسميـ في  عقد البيع اإللكتركني
 التسميم زمانال : أو 

عمى غرار العقكد  يعد كقت التسميـ مف المسائؿ الميمة في عقد البيع االلكتركني      
نتياء حؽ المستيمؾ في العدكؿ، الى جانب حماية إف بو يتـ حساب تاريخ أل ،األخرل

، غير أنو خيرأمصالح الطرفيف كتدعيما لمثقة بينيما، كتحديدا لالضرار المترتبة عمى الت
 .3اـ تمـز أطراؼ عقد البيع يتحديد تاريخ معيف لتسمـ المنتجات المشتراةالتكجد أحك

 ،ف زماف تسميـ المبيع يككف حسب االتفاؽأكبالرجكع الى القكاعد العامة في البيع نجد   
ىمية الكبيرة في تحديد زماف ذ بالرغـ مف األإ ،4كفي حالة عدـ االتفاؽ تككف فكر ابراـ العقد

ف المشرع أال إلتجارية التي تقـك عمى تبادؿ السريع لمسمع كالمنتكجات، التسميـ في الحياة ا
م أحكاـ خاصة في ىذا الشأف تاركا في أالجزائرم لـ يضمف النصكص المنظمة لعقد البيع 

مف القانكف المدني  281/1اذ تنص المادة  ،مر لمقكاعد العامة في باب االلتزاماتذلؾ األ

                                                           

ـ عبر شبكة االنترنت بيف شخصيف يقيـ كؿ منيما في كيطرح التساؤؿ ىنا عف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى العقد المبر   1
بؿ يتعيف  ،فإف المكرد ال يستطيع مخالفتيا عف طريؽ العقد ،كألف قكاعد حماية المستيمؾ تتعمؽ بالنظاـ العاـ ،دكلة مختمفة

 ،1980يكنيك  19ا ؿكىي اتفاقية ركم ،الخضكع لمقانكف الذم تحدده القكاعد الصادرة عف االتفاقيات التي تعالج ىذه المسالة
، محمد حسف منصكر، المسؤكلية االلكتركنية، دار 1980ابريؿ  11، كاتفاقية فيينا في 1955يكنيك  15كاتفاقية الىام في 

 .159، ص.2003الجامعة الجديدة، االسكندرية، 
جامعة  ،كمية الحقكؽ ،سيةالمجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسيا ،تشخيص ظاىرة العكلمة ،ناصر مراد  2

 .164.،ص04العدد  2008 ،الجزائر
3  ،لىك دار الحامد،الطبعة األ،دراسة تحميمية ،عقكد التجارة االلكتركنية، عقد البيع عبر االنترنت،عمر خالد الزريقات 

 .296.ص ،2007األردف،
 .348.ص ،السابؽرجع الم ،مأك سيد محمد سيد شعر   4 
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اء فكر ترتيب االلتزاـ نيائيا في ذمة المديف ما لـ يكجد اتفاؽ يجب اف يتـ الكف "عمى ما يمي 
 .1"نص يقضي بغير ذلؾ أك 

منيا قد تركت الحرية  33بمكجب المادة  1980كما نجد أف أتفاقية فينا لسنة       
ألطراؼ العقد في حالة عدـ اتفاقيـ عمى تحديد ميعاد التسميـ في العقد، عمى أف يتـ تنفيذ 

. كالمدة المعقكلة لمستميـ حسب القضاء الفرنسي 2ة معقكلة مف تاريخ إبراموالعقد خالؿ مد
ذلؾ  ،، كىك األمر الذم يتكافؽ مع قكاعد التجارة االلكتركنية3تحدد حسب طبيعة محؿ العقد

 .4أف القكاعد القانكنية لمتجارة االلكتركنية تمبي متطمبات التجارة الدكلية
بؿ بالسرعة في ف تقاأـ عقد البيع االلكتركني يجب أف السرعة في ابرا 5البعضكيرل   

طراؼ تفصؿ أحيث ال يمكف أف يتـ ابراـ العقد في دقائؽ بسيطة بيف  ،تسميـ مكضكع العقد
كما ال يمكف تنفيذ العقد كتسميـ مكضكعو في مدة طكيمة في ظؿ التقدـ  .بينيما حدكد دكلية

المراسالت السريعة، لذلؾ  لو امكانيةالذم يشيده العالـ في كافة المجاالت كيكفر مف خال
مف تاريخ ابراـ العقد بيف الطرفيف مف  أسبكعا ز مدة تسميـ كقاعدة عامة أك يجب اف ال يتج

  .بيف طرفي العقد مف دكلة كاحدة ساعة  48ز أك دكؿ مختمفة كال تتج

                                                           

لكف اذا لـ يتـ  ،ذه المادة ليست مف النظاـ العاـ فيجكز لالطراؼ المتعاقدة االتفاؽ عمى ميعاد اخرف القاعدة العامة اف ىإ  1
مراعاة مدة  تحديد ميعاد التسميـ فاالصؿ اف يككف فكر انعقاد العقد  اال اذا تبيف مف ظركؼ التعاقد كنية االطراؼ ضركرة

ا لككاف شيئا مستقبال تحت االنشاء فيجكز لمقاضي في البيع المدني كم ،معقكلة يترؾ لمقاضي تحديدىا عمى ضكء طبيعة المبيع
 .منح البائع ميمة في التسميـ اذا كجدت ظركؼ تبرر ذلؾ

2
 PETRE  Schlechtriem, CLAUD  Witz  , Convention de Vienne sur les contrats  de vente 

internationale de marchandises , Champ d’application , Formation du contrat  ,effet de la 
vente ;droits et obligation des parties  , inexécution et moyens, Dalloz,2008, p 135 
3 Cass Civ.3,10 avril1973,Bull. cité par. Alain BENABENT 

كاذا تعارضت ىذه القكاعد فيما بينيا  ،كساف القكاعد القانكنية لمتجارة االلكتركنية تمبي متطمبات التجارة الدكلية كليس الع  4
التي أقرت فييا  1980ت أزمنة التشريع كسرعة التطكر التكنكلكجي الي انتشرت عبر العالـ بعد سنة أك لسبب يعكد الى تف

كنية ىي عقكد فإف يتـ إعماؿ قكاعد ىذه االخيرة عمى قكاعد التجارة االلكتركنية كذلؾ عمى اعتبار أف العقكد االلكتر  ،اتفاقية فينا
،أكـر فاضؿ سعيد ك طالب محمد جكاد عباس، خصكصية الكسائط االلكتركنية في ابراـ عقكد بيكع البضائع الدكلية، مجمة دكلية

 .109، ص.01، العدد 12،2010كمية الحقكؽ، جامعة النيريف، العراؽ، المجمد 
 .300.، صالمرجع السابؽ ،خالد الزريقات عمر   5
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ت القانكنية شكاالكألف مسألة تحديد مدة التسميـ في عقد  البيع االلكتركني تثير بعض اإل    
  .التفصيؿ ؿ دراستيا بشيئ مفأك سنح ،كالعممية

 ثانيا: تحديد مدة التسميم    
كتركنية تقتضي تحديد المحترؼ لمدة معينة ينفذ فييا التزامو بالتسميـ لاف المعامالت اإل 

التي تقدـ قبؿ انعقاد  التعاقدية البياناتمسبقا قبؿ انعقاد العقد  بصكرة كاضحة كمفيكمة ضمف 
خاصة كاف  ،كىذا راجع لطريقة التعاقد التي تتـ بسرعة فائقة كفي فضاء المادم ،العقد

 ،حيث اف مرحمة الكفاء تأتي عمى شكؿ النقر عمى قبكلو لمعقد ،المستيمؾ يكفي بالثمف مسبقا
في الكقت نفسو اجراء حمائي  سريعة،كىك ليذا كاف طبيعيا أف يككف تسميـ المنتكج في مدة

تاخير مف خالؼ خر المحترؼ في تنفيذ التزامو كما ينجر عف ىذا الأال يت لممستيمؾ حتى
كيعد تحديد ىذه المدة مف البيانات االلزمية التعاقدية ،، قصد انشاء عالقة بيف الطرفيفكنزاع

الذم نظمو  مراأل كىك،التي يشمميا العقد كالتي يجب عمى المحترؼ اعالـ المستيمؾ بيا
 .1التشريع المقارف

                                                           
يجب عمى البائع في المعامالت  "نو أ عمى  التكنسي مف قانكف التجارة االلكتركنية 8فقرة  25المادة  في ىذا الصدد نصت1

المعمكمات التالية.......طرؽ كاجاؿ تسميـ العقد كنتائج االلكتركنية أف يكفر لممستيمؾ بطريقة كاضحة  كمفيكمة قبؿ ابراـ العقد 
مف قانكف حماية المستيمؾ المعدلة بقانكف  L  121-20-3فرنسي في نص المادة كما الـز المشرع ال ".عدـ انجاز االلتزامات 

فييا تنفيذ عقد البيع االلكتركني بتسميـ السمعة  اف يحدد المحترؼ المدة االقصى التي يتـ 03/01/2008المؤرخ في  2008-3
ىذا يعني اف التشريع الفرنسي قد حدد  .يـك30ز أك كىي المدة التي تحدد  قبؿ ابراـ العقد كفي اجؿ اقصى ال يتج،الخدمةأك 

لكف قبؿ ىذه المدة يمتـز المحترؼ اف يحدد بصكرة  .يـك ابتداء مف يـك ابراـ العقد 30االجؿ االقصى لتسميـ المنتكج كىك 
 .يتـ مف خاللو تنفيذ التزامو بالتسميـ ،كاضحة كدقيقة تاريخا معينا ال يدع ام مجاؿ لمشؾ

ArticleL121-20-3 modifié par l’ordonnance N 2005-648 du 6 juin 2005 en vigueur le 1ER 
décembre 2005 «  sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter 
la commande dans le délai de trente jours à compte, du jour suivant celui ou le consommateur 
a transmis sa commande au fournisseur du produit ou de service. 

En cas de défaut d’exécution  du contrat par un fournisseur résultant de 
l’indisponibilité du bien ou service commandé, le consommateur doit être informé de 
cette indisponibilité et doit , le cas échéant , pouvoir être remboursé sans délai et 
au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu’il a versées.Au-delà 
de ce terme , ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal Toutefois, si la 



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

22 
 

المبدأ العاـ ىك أف يتـ تحديد أجؿ لمتسميـ في العقد، لكف البد اف نميز بيف حالتي ك            
لى يقع  عمى البائع الكفاء ك فبالنسبة لمحالة األ .التحديد بصكرة دقيقة كالتحديد بصكرة تقريبية
ؾ كذل ،عذار، كاال كاف مسؤكال مسؤكلية عقديةإبالتزامو في الميعاد المحدد دكف حاجة الى 

عكس الحالة التي يحدد فييا الميعاد بصكرة تقريبية غير دقيقة حيث يتمتع البائع بمركنة في 
 أكالتسميـ حسب الظركؼ التي تساعده عمى ذلؾ مثؿ أحكاؿ السكؽ كذلؾ دكف تعسؼ منو 

ففي ىذه الحالة يمكف  ،ما اذا كجدت قكة قاىرة تمنع عممية تنفيذ االلتزاـ بالتسميـأ .تأخير متعمد
فيتراخى أجؿ التسميـ عف الميعاد المحدد في  ،ف يقرر القاضي تمديد المدة الكاجب التسميـ فيياا

 .1العقد
كلكنو قد يمتد ىذا التاريخ  ،حتساب ميعاد التسميـ بدأ مف  تاريخ ابراـ العقدإكيككف            

كتساعد نية  ،اتمامو لمكفاء بالثمف أكالى كقت الحؽ كي يستكمؿ المشترم بعض االجراءات 
راؽ أك المتعاقديف في اكتشاؼ ميعاد التسميـ المتفؽ عميو ككذلؾ ماتستخمصو المحكمة مف 

 .كيعتبر تقدير المحكمة تقديرا مكضكعيا مما يستقؿ بو قاضي المكضكع ،الدعكل كظركفيا
حكاـ العامة سالفة الذكر  صالحة لمتطبيؽ عمى عقكد البيع ف جميع األأكيمكف القكؿ    

غير أنو  ،ام اذا كاف البيع داخمي ،تركنية خاصة اذا كانت كؿ عناصرىا مف جنسية كاحدةااللك
ف الطرؼ الذم يممؾ تحديد زماف أعراؼ التجارية جرت عمى ف األأفي البيكع الدكلية نجد 

                                                                                                                                                                                           

possibilité en a été prévu préalablement à la conclusion du contrat ou dans le 
contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix 
équivalant. Le consommateur doit être informé le fournisseur doit indiquer, avant la 
conclusion du contrat ,la date limite à laquelle il s’engage à livrer  le bien ou 
exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir respect 
de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les 
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.114-1.Il est 
alors remboursé dans les condition de l’article L 121-20-1 » 

 
1 ، دار الفكر تركنية كالدكلية كحماية المستيمؾأحكاـ البيع القميدية كااللك ،محمد حسيف منصكر   

 .226.،ص2006،االسكندرية،الجامعي
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معقكلة كما سمتيا اتفاقية  أكيجب اف يخطر الطرؼ االخر بمكعد التسميـ بمدة معينة  ،التسميـ
 اءاتو كيحافظ عمى الشيئ المبيعكذلؾ حتى يستعد الجر  ،منيا 22لية في المادة الىام الدك 

كاف كانت الصفقة كبيرة  ،ف كانت بسيطة كانت المدة قصيرةإف ،كترتبط ىذه المدة بطبيعة السمعة
 .1كما يمكف اف يترؾ في تقديرىا لمقاضي في حالة كجكد نزاع حكليا ،كانت المدة طكيمة

ذلؾ أف ىذا األخير قد  ،ميـ باختالؼ كيفية تنفيذ عقد البيع االلكتركنيكيختمؼ مكاف التس  
، كيتحقؽ ذلؾ عندما يككف محؿ البيع شيئ (exécution en ligne)يتـ تنفيذه عبر الخط 

في حيف يتـ تنفيذ عقد البيع االلكتركني  خارج الخط  ،كتب أكغير مادم مثؿ تحميؿ برامج 
(exécution hors réseau) يككف محؿ العقد ماديا ال يمكف لممتعاقديف تنفيذه عبر  عندما

كنككف في ىذه الحالة أماـ عقد شبيو بعقد بيع بالمراسمة تقميدم خارج البيئة  ،2االنترنت
كيتـ التسميـ الشيئ المبيع كممحقاتو في مكاف تكاجد محؿ العقد أثناء  ،االلكتركنية االفتراضية

 .قداف عمى خالؼ ذلؾإال اذا اتفؽ المتعا ،ابراـ العقد
 
 
 
 

                                                           

كما يمكف اف يككنا مختمفي الجنسية  ،ف جنسية كاحدة فيككف العقد داخميااف طرفي عقد البيع االلكتركني قد يككنا م  1
حيث  ،االمر الذم يجعؿ تعريؼ التسميـ يختمؼ في االتفاقيات الدكلية عنو في القكانيف الداخمية ،كحينئذ يككف العقد دكليا 

/ج مف 31م كما جاء في المادة اف االصؿ في التسميـ ىك كضع المبيع تحت نصرؼ المشتر  1980جاء في اتفاقية فيينا 
ذات االتفاقية  اف التسميـ ىك التزاـ البائع بكضع البضائع تحت تصرؼ المشترم في المكاف الذم كاف يكجد فيو مكاف 

اف التسميـ  1604اما في القكانيف الداخمية فقد جاء في القانكف المدني  الفرنسي في المادة  ،عمؿ البائع كقت ابراـ العقد 
مدني منو  435/1اما القانكف المصرم فقد نصت المادة ،الشيئ المبيع الى حيازة المشترم كقدرتو عمى االنتفاع بوىك نقؿ 

كلك لـ  ،عمى اف التسميـ يككف بكضع المبيع تحت تصرؼ المشترم بحيث يتمكف مف حيازتو كاالنتفاع بو دكف عائؽ
كيحصؿ ىذ التسميـ عمى النحك الذم يتفؽ مع الشيئ  ،ما داـ البائع قد أعممو بذلؾ ،يستكلي عميو استيالء مادم

 .81.ص ،2008سنة  ،دار النيضة العربية ،عقد البيع االلكتركني  ،طاىر شكقي مؤمف،المبيع،راجع في ذلؾ
 

2 NAIMI  CHARBONNIER Marine, La formation et l’exécution du contrat électronique , thése 
pour le doctorat en droit , université panthéon –Assas ,Paris II, 2003 ,p.162. 
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 مكان التسميم  ثالثا:
حيث اف احتراـ الميعاد الذم  ،يعد تحديد مكاف التسميـ ذك اىمية كبيرة  في عقد البيع  

باالضافة الى  ،1يجب اف يتـ فيو التسميـ يقتضي بالضركرة المعرفة السابقة لمكاف التسميـ
بصفتو مسؤكال  ،قات التي يتحمميا البائعذلؾ فاف معرفة مكاف التسميـ يساعد عمى تحديد النف

عف كؿ النفقات الالزمة لكضع الشيئ المبيع في المكاف الذم يجب اف تتـ فيو عممية 
كما أف مكاف  ،في حيف اف النفقات الالحقة عمى ذلؾ تككف عمى عاتؽ المشترم ،التسميـ

 .2التسميـ يتـ بمكجبو تحديد الجية القضائية المختصة
مة  مكاف التسميـ في أنو يجب اف يتـ في ىذا المكاف الكفاء بالثمف ما لـ كما تبرز قي   

فقد ربط المشرع الجزائرم بيف مكاف التسميـ كمكاف  .عرؼ يقضي بخالؼ ذلؾ أكيكجد اتفاؽ 
مف القانكف المدني في معناىا عمى انو يدفع ثمف المبيع  387حيث تنص المادة ،الكفاء بالثمف

كىك نفس الحكـ الذم ،عرؼ يقضي بخالؼ ذلؾ أكمالـ يكجد اتفاؽ  ،مف مكاف تسميـ المبيع
يجب عمى المشترم " بقكلو مف القانكف المدني  1651اخذ بو المشرع الفرنسي في نص المادة 

 .3"اف يدفع الثمف في الزماف كالمكاف الذم يجب اف يتـ فيو التسميـ مالـ يتفؽ عمى غير ذلؾ 

                                                           

1 «.. en ce qui  concerne la localisation géographique du contrat, qui peut notamment avoir 
une imporatance sur certaines questions procédurales, le lieu de conclusion du contrat est de 
moins en moins le critére de rattachement utilisé , au profit soit du lieu d’execution , soit des 
liens de connexité les plus étroits du contrat , … »  Vincent  GAUTRAIS , Le contrat 
électronique international, encadrement juridique,Academia-Bruylant 2EME édit revue ? 
Belgique,2002,p.127. 
 
2  Vincent HEUZE, Traité des contrats, La vente internationale de 
marchandises,éd,Delta,L.G.D.J.,Paris,2000,p. 216 ; PETRE  Schlechtriem ,  CLAUD   Witz  , 
op.cit p.132.                                       
3 L’article 1651 du code civil dispose que « S’il n’a rien été  réglé à cet égard lors de la 
vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps ou doit se faire la délivrance » 
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فاف لـ يكجد كجب عمى  ،العرؼ أكتفاؽ رجكع في ذلؾ لإلكلتحديد مكاف التسميـ يجب ال   
 .كاف ينقمو دكف تاخير ،ف يتسممو في المكاف الذم يكجد فيو المبيع كقت البيعأالمشترم 

كبالرجكع الى احكاـ اتفاقية فيينا نجدىا قد تركت  الحرية الكاممة لطرفي عقد البيع الدكلي 
في حالة تخمؼ ىذه  الإحكاميا كال يمكف العكدة أل ،ميـلمبضائع لتحديد المكاف الذم يتـ فيو التس

 .1رادةاإل
 282رادة الطرفيف في المادة إكقد  بيف المشرع الجزائرم مكاف التسميـ حالة تخمؼ        

كجب تسميمو في المكاف  ،اذا كاف محؿ االلتزاـ شيئا معينا بالذات  "بنصو مف القانكف المدني 
  .نص يقضي بخالؼ ذلؾ أكمالـ يكجد اتفاؽ  ،شكء االلتزاـالذم كاف مكجكدا فيو كقت ن

أما في االلتزامات االخرل فيككف الكفاء في المكاف الذم يكجد فيو مكطف المديف كقت الكفاء  
 ."في المكاف الذم يكجد فيو مركز مؤسستو اذا كاف ىذا االلتزاـ متعمقا بيذه المؤسسة أك

نو اذا كاف المبيع منقكال معينا بالذات كحدد مكانو أة  يتبيف مف استقراء  نص الماد         
كاذا حدد في العقد مكاف  .ف مكاف التسميـ يككف في مكاف كجكد المبيع كقت البيعإف ،كقت العقد

كاذا كاف  ،كجكده أكفاف التسميـ يككف في مكاف تصنيع الشيء  ،لممبيع غير مكاف كجكده الفعمي
عماال لقاعدة اف الديف مطمكب كليس إالتسميـ يككف مكطف البائع فاف مكاف  ،المبيع معينا بالنكع

 .2عماؿعماؿ البائع اذا كاف البيع يتعمؽ بيذه األأكيككف التسميـ في مركز  ،محمكؿ

                                                           

فاف  ،راذا كاف البائع غير ممـز بالتسميـ في ام مكاف اخ "مف اتفاقية فيينا عمى أنو  31نصت  في ىذا الصدد المادة   1
 التزامو بالتسميـ يككف عمى النحك التالي : 

 ؿ ناقؿ اليصاليا الى المشترم اذا تضمف عقد البيع نقؿ البضائع أك تسميـ البضائع الى  -أ
بضائع معينة بالجنس  أكاذا كاف العقد يتعمؽ ببضائع محددة  ،كفي الحاالت التي ال تدرج تحت الفقرة الفرعية السابقة  -ب

انيا  أككعرؼ الطرفاف كقت ابراـ العقد اف البضائع مكجكدة في مكاف معيف  ،تنتج أكتصنع  أككف محدد ستسحب مف مخز 
 ستنتج في مكاف معيف يمـز البائع بكضع البضائع تحت تصرؼ المشترم في ذلؾ المكاف. أكستصنع 

ذم كاف يكجد فيو مكاف عمؿ البائع كفي الحاالت االخرل يمتـز البائع بكضع البضائع تحت تصرؼ المشترم في المكاف ال  -ج
 ".كقت ابراـ العقد 

 .227.ص ،المرجع السابؽ ،...منصكر، أحكاـ البيع محمد حسيف  2
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ف كاجب تصدير المبيع أفيمكف القكؿ  ،حكاـ عمى البيع االلكتركرنيكبتطبيؽ ىذه األ       
كما اف العرؼ يقتضي في الكقت  .في مكاف تكاجده مأ ،1اليو بإيصالولممشترم يجب اف يتـ  

ف التسميـ ال يتـ اال بكصكؿ المبيع الى أالراىف عمكما بتكصيؿ المبيع الى المشترم، مما يعني ب
فمف يتعاقد عبر االنترنت لشراء سمعة ما نجده يبـر االتفاؽ بشرط  ،مكاف تكاجد المشترم

 .2التكصيؿ
العركض أك الحظ في اعالنات العرض عبر صفحات الكيب ف ما يأشارة الى كتجب اإل       

ىي بالضركرة تقيد  ،لة النشاطأك عبر البريد االلكتركني كالتي تتضمف عبارات تفيد مكاف مز 
فمف يتعاقد خارج ىذه  .التسميـ ضمف حدكد المكاف المخصص في االعالف أكاماكف التكزيع 

بؿ عميو ،تقرر تسممو المبيع في اماكف تكاجده االماكف ال يستطيع االدعاء بالقكاعد العامة التي
  .اف يتحمؿ ىك تبعات تسمـ  المبيع مف مكاف تكاجده لدل البائع كالمشترم

عبر االنترنت تتكاله شركات  تالسمع المشتراأك ارساؿ البضائع  أككلما كاف ايصاؿ       
بعةاليالؾ تبقى عمى فاف تحديد ت،يمكف تصكره مف خالؿ ارساليات البريدأك متخصصة بالتكزيع 

المكزع فال  أكفاذا قاـ البائع بتسميميا الى الناقؿ  ،عاتؽ البائع الى اف يتسمـ المشترم سمعتو
كبالتالي ال يتحمؿ المشترم تبعة اليالؾ اال منذ لحظة تسممو  ،يعتبر اف التسميـ النيائي قد تـ

مة عبر االنترنت بيف المستيمكيف فنرل اف تنفيذ االلتزاـ بالتسميـ في العقكد المبر  ،ىك المبيع

                                                           

 أكمنتكج كالغمب االلتزامات في المعامالت االلكتركنية ىي التزامات بتحقيؽ نتيجة اذا كاف محؿ االلتزاـ تسميـ شيئ أتعتبر   1
لتزاـ يككف بمجرد عدـ تحقيؽ النتيجة كلك بذؿ المتعاقد كؿ جيده في العمؿ لتحقيقيا اذف فعمى لذلؾ فغف عدـ تنفيذ اال ،سمعةال

ال قامت مسؤكليتو التي ال يتخمص  الدائف بااللتزاـ إثبات مصدر االلتزاـ كعمى المديف إثبات انو قاـ بالتنفيذ أم تحقيؽ النتيجة كا 
اليد لو فيو كقكة قاىرة أك خطا الدائف نفسو أك خطأ الغير، لكف إذا تعمؽ االمر منيا اال إذا أثبت عدـ التنفيذ راجع لسبب أجنبي 

بتقديـ خدمة قد يككف تحقيؽ نتيجة اال إذا قدـ المديف تحفظا بأنو سيقـك ببذؿ العناية الكافية لتحقيؽ أفضؿ خدمة، خاصة مع 
إنقالب جكدة الخدمة كتحكؿ االلتزاـ الى مجرد التزاـ كثرة المتعامميف مع ىذه الشركات التي يزيد الضغط عمييا مما يؤدم الى 

ببذؿ عناية. كريـ كريمة، مدل كفاية قكاعد القانكف المدني لحماية المستيمؾ االلكتركني، مجمة العمـك القانكنية كاالدارية، كمية 
  .148 - 147عدد خاص، ص . 2005الحقكؽ جامعة سيدم بمعباس، 

 .302.ص ،ابؽالمرجع الس ،عمر خالد زريقات  2
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ىذا  ،السمع الى المستيمكيف أكال يتـ اال عند تسميـ البضائع  ،كمحترفي التعاقد عبر االنترنت
 . 1مالـ يتـ االتفاؽ عمى غير ذلؾ

كما يالحظ في التجارة االلكتركنية ىك أف مكاف العمؿ في العقد االلكتركني أصبح لو          
ثرا بالبيئة االلكتركنية سمي بالمؤسسة االفتراضية، بالرغـ مف بقاء أر متشكؿ اخأك مفيكـ اخر 

ييف الكتركنية كمكاقع الكيب أك المؤسسة التقميدية في العالـ الحقيقي قائمة، فقد حمت محميا عن
كىي كميا تدرج ضمف المؤسسة االفتراضية التي طرحت مسألة تركيز ىذه  ،كاسماء النطاؽ

 التزامات طرفي العقد االلكتركني.المؤسسة مف أجؿ تنفيذ 
ما  في إماكف تسميـ المبيع عبر االنترنت أف نتصكر أيمكف  ،حكاـ السابقةكتطبيقا لأل      

نترنت حيث اف كىك الصكرة الغالبة في عقكد البيع عبر األ ،عالف البائعفي إالمكاف الذم يحدد 
ماكف األ أكلة النشاط أك ماكف مز أو فتراضية تتضمف شركطا تحدد فيكثيرا مف عقكد المتاجر اإل

ىذا اذا أخذنا في الحسباف أف عقد البيع  ،التي يستطيع فييا المكرد تقديـ خدماتو كمعركضاتو
االلكتركني ىك مف عقكد اإلستيالؾ التي تحكميا في الغالب قكاعد تختمؼ عف القكاعد العامة 

المكاف يتـ التسميـ في   أك، العرؼ بمكجب أككقد يتـ تحديد مكاف التسميـ مف قبؿ المشترم  .2
عبر الحدكد في سمع  الشراء تـ اذا  خيرةكتطبؽ ىذه الحالة األ ،الذم يكجد فيو المبيع كقت البيع

حيث يجب مراعاة قكانيف الدكؿ التي تحـر دخكؿ المبيع  ،ليا في مكاف المشترمأك يمنع تد
 .3الييا

 
 
 

                                                           

 .353.ص،المرجع السابؽ ،مأك سيد محمد سيد شعر  1 
2 «  Enfin, n’oublions pas que dés que nous sommes dans le cas d’un contrat de 
consommation , d’autres régles risquent de s’appliquer, sans tenir compte de principes 
généraux que nous évoquons… »  Vincent  GAUTRAIS , op.cit, p.127. 

 .303.ص ،المرجع السابؽ،عمر خالد زريقا ت 3
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 لفرع الثالثا
 االلكتروني خصوصية تسميم المبيع في العقد

تبرز خصكصية التسميـ االلكتركني عبر شبكة االنترنت مف خالؿ التكاصؿ بيف المتعاقديف     
رفيف مف التفاعؿ كاالتصاؿ بينيما كذلؾ بالكالـ طحيث يتمكف كال ال ،عف بعد عبر االنترنت

تسميـ المبيع كيتـ بذلؾ  ،1عف طريؽ الكسائط االلكتركنية المؤتمة أككالرؤية كالتحدث كالمناقشة 
رقاـ تعالج كمعمكمة رقمية يتـ ارساليا بطرؽ االرساؿ أبفضؿ تحكيؿ بعض المبيعات الى 

اىر نجاح شبكة االنترنت ظكيعد التسميـ االلكتركني أحد م .لكتركنية المعركفة في ىذا المجاؿاال
 .دمز الحدكد المكانية كالقيكد الجمركية المعركفة في التعامؿ التقميأك التي سيمت تج

ف تسمـ المشترم لممبيع في بيئة ال مادية مف خالؿ التكاصؿ الذم يتكفره الشبكة يجعؿ أكما    
كىك خالؼ  ،نتظارإ أكتعب  أكتنفيذ البيع يتـ بسرعة دكف حاجة لتعييف مكاف كدكف جيد 

ـك غيرت المفي كىذه الميزة .2التسميـ التقميدم الذم يقتضي تحديد مكاف التسميـ مف قبؿ المشترم
المكاني الذم يتميز بو التسميـ التقميدم كلـ يعد االمر يحتاج الى اتفاؽ بيف طرفيف حكؿ تحديد 

 . 3مكاف التسميـ المبيع

                                                           

حيث يتـ بكاستطتيا  ،عاقدتتعد الكسائط االلكتركنية المؤتمة عبارة عف نظـ لمحاسكب معدة كمبرمجة مسبقا لمقياـ بميمة ال  1
كتككف متضمنة لمعمكمات الكتركنية،  ،ـ العقدالمباشر ألم شخص طبيعي في عممية ابرا أكدكف  التدخؿ الشخصي التعاقد  

طارؽ كاظـ  ،كيترتب عمى ذلؾ اعتبار الجياز االلكتركني كالحاسب االلي كما يتبعو مف برامج الكتركنية بمثابة شخص قانكني
تمر ، عدد خاص ببحكث المؤ 2009عجيؿ، أحكاـ االىمية في المعامالت االلكتركنية، مجمة كمية الحقكؽ، جامعة النيريف،

 .113القانكني السنكم األكؿ، ص.
 ؽ ـ ج  394راجع في ذلؾ المادة  2
 ،محؿ اقامة الطرؼ االخر في عقد البيع االلكتركني أككفي ىذا الصدد يمكف اثارة مسالة عدـ معرفة المتعاقد مكاف عمؿ  3

شانو أف يؤدم الى عدـ االماف  االمر الذم مف ،مقر اقامة البائعأك فالمشترم قد التككف لو ادنى معمكمة عف مكاف عمؿ 
ك مف أجؿ خمؽ جك يسكده الثقة في التعامؿ سعت بعض التشريعات الداخمية  .القانكني في معامالت التجارة االلكتركنية

راجع في ذلؾ تكميت ،بفرض التزاـ عمى المتعامميف عبر شبكة االنترنت يقضي بضركرة تقديـ معمكمات عف أماكف عمميـ
 ،تيزم كزك ، جامعة مكممكد معمرم ،ماجستير مذكرةة، يلكاجب التطبيؽ عمى عقكد التجارة االلكتركنية الدكلالقانكف ا ،زكينة

 .75.ص ،2011
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ثـ  ،ال( أك ) ؿ في ىذا الفرع خاصية تنفيذ عقد البيع االلكتركني عبر االنترنتأك كسنتن     
 .)ثالثا( خير نتعرض لخاصية الالماديةكفي األ ،)ثانيا( لخاصية السرعة

 ال : التسميم عبر شبكة االنترنتأو 
نترنت الدكلية نو ينفذ عبر شبكة األأساسية تتمثؿ في أيأخذ التسميـ االلكتركني ميزة      

التي تتصؼ بأنيا شبكة عنكبكتية تتصؿ فييا حكاسيب العالـ فيما بينيا لتشكؿ مكانا افتراضيا 
ةالذم نص ال ماديا مغايرا عف المكاف التقميدم فيك مكاف غير  ،1ت عميو القكنيف الداخمي

ف البائع طراؼ تحديده لتسمـ المبيع ألز المكاف الذم يتعيف لألأك محسكس كغير محدكد يتج
يستطيع تنفيذه مف ام مكاف متكاجد فيو كما يستطيع المشترم تسممو مف ام مكقع يككف 

ص تكييؼ الماؿ المبيع منقكال في تحديد القانكف المطبؽ بخصك  بالغة كاف اىميةمكلتحديد ال،فيو
تحديد المحاكـ المختصة في حالة أك  ،تعييف القانكف المطبؽ عندما يككف حقا معنكياأك عقارا  أك

 .كجكد نزاع
حقا  أكعقارا  أكفبالنسبة لمقانكف المطبؽ حكؿ معرفة طبيعة الماؿ فاف كاف منقكال       

أخضعت تكييؼ الماؿ سكاء كاف عقارا  قد مف القانكف المدني الجزائرم 17ف المادة إمعنكيا ف
ما بالنسبة لمقانكف المطبؽ عمى الحقكؽ المعنكية أ ،منقكال الى قانكف الدكلة التي يكجد فييا أك
خضعت االمكاؿ المعنكية لمقانكف محؿ كجكدىا أمكرر مف القانكف المدني قد  17ف المادة إف

 أكالحقكؽ العينية االخرل  أكلممكية ا أككقت تحقؽ السبب الذم تترتب عميو كسب الحيازة 
بالنسبة لتحديد مكاف  أما ،ؿك دبية كالفنية بمكاف النشر األكيتحدد مكاف كجكد الممكية األ ،فقده

 .براءة االختراع فيككف في البمد الذم منحيا

                                                           

أثارت التجارة االلكتركنية العديد مف التحديات كالمشكالت القانكنية التي تتطمب تنظيما قانكنيا في جانب منيا بسبب عدـ   1
 ،تتطمب إعادة تقييـ لمقكاعد القائمة حتى تتالئـ مع الطبيعة الخاصة لمتجارة االلكتركنية أك ،اتعرض القكانيف القائمة لتنظيمي

حيث أف كجكد العنصر االجنبي في  ،افة الى أف القكانيف الداخمية ىي ذات نطاؽ اقميمي محدد بحدكد الدكؿ المعنيةضباال
مسألة تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى العقد  بذلؾكيتصؿ العقد،التجارة االلكتركنية يثير عدة اشكاالت تتعمؽ بتفسير كتنفيذ 

مجمة القانكف  ،االختصاص كالقانكف الكاجب التطبيؽ في منازعات التجارة االلكتركنية ،ياخكيا دريس ،كمشكالت تنازع القكانيف
 .73.،ص،ؿك العدد األ،2013 ،جامعة ادرار ،مخبر القانكف كالمجتمع ،كالمجتمع
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ي 18ف المادة إكفيما يخص القانكف المطبؽ عمى العقد، ف   قد  1مف القانكف المدن
ت التعاقدية الى القانكف المختار مف قبؿ المتعاقديف اذا كاف لو صمة حقيقية اخضعت االلتزاما

الجنسية  أك، كفي حالة عدـ االتفاؽ يتقرر تطبيؽ قانكف المكطف المشترؾ العقد أكبالمتعاقديف 
فاف قانكف مكاف ابراـ العقد ىك الذم يتقرر  ،المشتركة، كفي حالة استحالة تحديد المكاف

 .2تطبيقو
أنو رغـ االستخداـ المباشر لمتجارة  3كفي ىذا الصدد يرل جانب مف الفقو الجزائرم      

االلكتركنية كالتطكر المستمر فييا، غير أف الغمكض بقي يحيط بالقكاعد القانكنية التي تحكـ 
ذلؾ لككف  ،التجارة االلكتركنية، ألف ىذه القكانيف ال يمكف أف تككف قكانيف كطنية كحدىا

مستيمؾ سيدخالف في الفضاء الخارجي مف خالؿ المراسالت التي تتـ عبر األقمار المحترؼ كال
الصناعية، كىك األمر الذم يتطمب قكاعد قانكنية متنكعة كشديدة التعقيد كالتداخؿ، مما 

 .يستكجب كجكد نظاـ قانكني يعالج مثؿ ىذه التطكرات كيعاصرىا

                                                           

 2005مف القانكف المدني قد تـ تعديميما سنة  18ك  17شارة الى اف المادتيف مع اإل  1
تجب المالحضة ىنا اف أنو يصعب في الحقيقة في مجاؿ عقكد التجارة االلكتركنية االخذ بتمؾ الصمة بيف القانكف الذم   2

ليا: أف التعاقد مف خالؿ أك كلذلؾ عدةاسباب  ية اختارتو ارادة المتعاقديف كبيف العقد قياسا عمى عقكد التجارة التقميدية كالدكل
شبكات االتصاؿ االكتركنية يفترض اتصاؿ العقد كقت ابرامو بجميع الدكؿ في اف كاحد نتيجة انفتاح الشبكات عمى العالـ 

ف القياس عمى عقكد كثانيا:ا ،كبيذه الطريقة يصعب تحديد تمؾ الرابطة المفترضة بيف القانكف المختار كالعقكد االلكتركنية ،بأسره
ففي التجارةااللكتركنية يتـ  ،التجارة االلكتركنية في تمؾ المسألة ىكقياس مع الفارؽ، كذلؾ الختالؼ كسيمة التعاقد في التجارتيف

ابراـ العقد مف خالؿ شبكات الكتركنية ال تتركز في اقميـ دكلة معينة كال تخضع لدكلة بعينيا بحيث يمكف القكؿ بتطبيؽ 
كثالثا : اف الرابطة التي يفترض كجكدىا بيف القانكف المختار كالعقد  ،كاالمر عمى خالؼ ذلؾ بالنسبة لمتجارة الدكلية،قانكنيا

فاذا كانت ىذه الظكابط المادية تصمح لمسرياف في مجاؿ  ،تنفيذه أكتتأسس في الغالب مف عناصر مادية كمكاف ابراـ العقد 
اال اف ثمة صعكبات حقيقية تعترض تطبيؽ تمؾ  ،مف خالؿ الشبكات حيث يجرم تنفيذا مادياعقكد التجارة االلكتركنية التي تتـ 

الظكابط في حالة المعامالت التي تتـ كتنفذ بالطرؽ االلكتركنية كما ىك الشأف في حالة تكريد برامج الحاسكب االلية عف طريؽ 
ىؿ ىك المكاف الذم  ،في ىذه الحالة عف مكاف تنفيذ العقدالنو يطرح االشكاؿ  ،انزاليا مباشرة عمى الحاسب االلي لممستيمؾ

القانكف الكاجب التطبيؽ  ،مك راجع في ذلؾ صالح المنزأل .محؿ اقامة المشترم أكيكجد فيو الحاسب االالي اـ مكاف اقامة البائع 
  .280.ص ،2008سنة  ،االسكندرية،دار الجامعة الجديدة ،عمى عقكد التجارة االلكتركنية

، دار الكتاب التكقيعات كالبصمات االلكتركنية،االثبات في المعامالت االلكتركنية في التشريعات الدكلية ،اف مصطفىمعك   3
 .24.، ص2008 ،القاىرة ،1الحديث، الطبعة 
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ميزة أساسية تتمثؿ في انو ينفذ عبر كرغـ ما يختص بو  التسميـ االلكتركني مف  لذلؾ  
لى يحصؿ ك األ،1اال اف كاقع التجارة االلكتركنية  يقتضي التمييز بيف حالتيف ،شبكة االنترنت

كما ىك االمر في حالة  ،بمكجبيا تنفيذ عقد البيع االلكتركني بصكرة تامة عبر شبكة االنترنت
اذ يتـ اعداد تصميـ ىذا المكقع  ،رنتالمجكء الى أحد المختصيف لتصميـ مكقع عمى شبكة االنت
ام عبر شبكة االنترنت الى جياز  ،عمى جياز الكمبيكتر كترسؿ الخدمة بالطريؽ االلكتركني

كما ىك الحاؿ في  ،داخؿ شبكة االنترنت ،كما قد يتـ تنفيذ العقد في بعض جكانبو.المشترم
في ىذه الحالة يتـ عبر شبكة  فالتنفيذ ،االستشارات بمختمؼ انكاعيا القانكنية كاالقتصادية

كلكف قد يقتضي االمر القياـ ببعض االعماؿ التحضيرية التي تتـ خارج الشبكة  .االنترنت
كاعداد تصميمات مشركع  ،قد تتطمب اجراء عمؿ ميداني ،فدراسة الجدكل االقتصادية لسمعة ما

 .2الى المكقع الجراء بعض المعايناتىندسي قد يتطمب االنتقاؿ 
 ا : التسميم بالسرعة الفائقةثاني  
كفي كقت  ،التسميـ االلكتركني عف التسميـ التقميدم في ككنو يتـ بسرعة كبيرةمؼ يخت       

حؿ احيث يتطمب االمر النقر عمى االيقكنة عمى مر  ،كجيز يكاد يتزامف مع مرحمة االنعقاد
تي مرحمة النقر عمى أىا تبعد ،بمرحمة التسكؽ االلكتركني أمختمفة كميا تتطمب بضعة دقائؽ بد

االمر الذم يحيمنا  كىك ،تكجبعد ذلؾ تاتي مرحمة النقر لتسمـ المن ،ثـ النقر عمى الكفاء ،القبكؿ

                                                           

بضائع كاف  أكاكاف محؿ البيع  سمع  فاذ ،يميز البعض في عقد البيع االلكتركني بيف صكرتيف لمتسميـ بحسب محؿ البيع  1
كىك يتعمؽ  (hors ligne)فالتسميـ خارج الخط  ،كاذا كاف محؿ البيع خدمات كاف التسميـ عمى الخط ،التسميـ خارج الخط

دفع ثمنيا بينما يتـ  التسميـ خارج الخط كعميو  أكبتسميـ السمع المادية حيث يتـ االتفاؽ عمى الخط سكاء كاف طمب السمعة 
بينما التسميـ عمى  ،ة ابراـ العقد بينما التفيذ يككف غير الكتركني حيث يتـ التسميـ يدا بيديككف التسميـ الكتركنيا فقط في مرحم

فيك يتعمؽ بتقديـ خدمات  حيث يتـ االتفاؽ عمى الخدمة عمى الخط كيتـ تنفيذىا ايضا عمى الخط كىنا  ( en ligne)الخط 
 .82.ص المرجع السابؽ، ،اىر شكقي مؤمفط ،يككف التسميـ الكتركنيا في االبراـ كالتنفيذ.، راجع في ذلؾ

 
 ،2009 ،لىك الطبعة األ ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،العقد االلكتركني في القانكف المقارف ،العقكد الدكلية ،الياس ناصيؼ  2
 .156 .ص
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الى زماف تسميـ المبيع حيث كخالفا لمتسميـ التقميدم الذم يتعيف عمى المتعاقديف تحديد كقت 
 .ب تسميمو فكر االنعقادكاذا لـ يحدد كقت محدد كج ،محدد في العقد يتـ فيو التسميـ

يقصر حسب طبيعة  أكلمتسميـ التقميدم الذم قد يتطمب كقتا قد يطكؿ  اكما أنو كخالف     
فاف التسميـ االلكتركني يتـ  ،كما قد يتطمب بعض االعماؿ المادية الضركرية لتجييزه ،المنتكج

حيث يككف  ،1عماؿالقياـ بيذه األ أكمباشرة عبر االتصاؿ المباشر دكف حاجة لتحديد كقت 
عبر الكاب أك المبيع الرقمي متكاجدا مسبقا عمى المكقع فيتسممو المستيمؾ عبر بريده االلكتركني 

 .المشترم كذلؾ عمى مدار الساعة أكمباشرة كبطريقة الية ال تحتاج الى تدخؿ البائع 
 ثالثا : التسميم الالمادي

أنو يتـ في البيئة الجديدة التي أنشأتيا التجارة يقصد بالمفيكـ الالمادم لمتسميـ االلكتركني      
كبذلؾ فاف مفيكـ الالمادية ال يعني عدـ الكجكد  .ا بالبيئة االفتراضيةيااللكتركنية كالمعبر عن

خذ شكؿ طاقة الكتركنية أجساد تكانما الالمادية مرتبطة بمفيـك الرقمية التي جعمت األ
  .اال اف كجكدىا حقيقي ،بحت غير مرئيةمضغكطة بصكرة شديدة كمصغرة لدرجة أنيا أص

دت الالمادية بالتسميـ االلكتركني ألف يفقد كعاءه المادم الذم عادة ما يككف أكقد       
ةالمنظكمة  عمييكذلؾ بفضؿ التي أعطت طابعا جديدا لممبيعات التي ىي في  2المعمكماتي

يعات المرئية كاشرطة الفديك الحقيقة مبيعات مادية لكنيا تقبؿ التحكيؿ كالترقيـ مثؿ المب

                                                           

تخصصك في ذلؾ أف بعض االشخاص  ،ماف في التسميـ االلكتركنيغير أنو يطرح التسميـ بالسرعة الفائقة  مشكؿ األ  1
كتكافرت ليـ المعرفة التقنية التي ساعدتيـ عمى الدخكؿ الى حكاسيب البنكؾ  ،قع كالحسابات الشخصيةامك الالدخكؿ الى 
كتر المركزم في البنكؾ لمقياـ بعممية يمر الى الكمبأكاسحب االمكاؿ مف حسابات عمالء في الينكؾ بارساؿ  أك ،كالحككمات

مفيـك ، خالد شكيرب ،كؿ ذلؾ باستغالؿ عممية التسميـ الفكرم في عقد البيع االلكتركنيك  ،النقؿ المصرفي كتحكيؿ أرصدة
 .98.ص ،21، العدد 2012 ،مجمة حكليات جامعة  الجزائر ،كأىمية التجارة االلكتركنية

لى مف القانكف ك تعريؼ المنظكمة المعمكمتية كذلؾ في المادة األبتقديـ عمى خالؼ المشرع الفرنسي قاـ المشرع الجزائرم   2
المتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتنكنكلكجيا االعالـ كاالتصاؿ  2009سبتمبر 5المؤرخ في  09-04

مجمكعة مف االنظمة  أكمنظكمة المعمكماتية أ م نظاـ منفصؿ  "حيث تنص عمى أف  ،2009 ،47عدد ، ج ر كمكافحتيا
 ".أكثر بمعالجة الية لممعطيات تنفيذا لبرنامج معيف  أكيقـك كاحد منيا  ،ةالمرتبط أكالمتصمة ببعضيا البعض 
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المبيعات المكتكبة كالكتب  أك ،المبيعات السمعية كالمحاضرات كالدركس أك ،كاالفالـ
 .1اتمالخد أككالبرامج  ،كالمجالت

بكاسطة  ،ك يتـ  تحكيؿ ىذه المبيعات  بفضؿ التكنكلكجيا الرقمية الى معمكمات رقمية     
متفؽ عميو كمعمكمة يعتمد عمى نظاـ معالجة المعمكمة الكمبيكتر الذم يتكلى تصميـ المبيع ال

كتككف المعالجة الرقمية مف قبؿ البائع حيث  ،لياأك اليا في مجاؿ تمثيؿ البيانات كحفظيا كتد
كما عمى المشترم اال النقر عميو بعد اف يككف قد كفى بالثمف عمى  ،يتكلى كضعو عمى مكقعو

 .الشبكة مسبقا
رقاـ كالبيانات في غياب العالقة المباشرة بيف االطراؼ د عمى األفالتسميـ الالمادم يعتم  
كىذا ما يميز  التجارة االلكتركنية التي قد انفردت عف مثيالتيا مف الكسائؿ التقميدية  ،المتعاقدة

كـ ىك الحاؿ عندما تككف التقارير كاألبحاث كالدراسات كالصكر  ،في عممية البيع كالشراء
 .2د البيع االلكتركنيسميـ في عقتمكضكعا لم

في  (exécution hors réseau)غير اف ىناؾ مف العقكد ما يتـ تنفيذه خارج الشبكة        
مكاد يتعيف تسميميا في بيئة مادية،  أك ،العالـ المادم المممكس عندما يككف محميا سمعا معينة

ني استثناء عدـ جكاز كعمى ىذا االساس قد يرد عمى خاصية التنفيذ عف بعد في العقد االلكترك 
ؿ ابراـ ىذا العقد في بعض الحاالت التي تتطمب لتنفيذ االلتزامات المترتبة عنو  ضركرة االتصا

مر الذم يتعذر تحققو بالنسبة لمعقد االلكتركني لككنو ، كىك األ3المادم المباشر بيف المتعاقديف
طبيقات ذلؾ ما قررتو كمف ت د.س حاضريف مف حيث مكاف ابراـ العقيبـر بيف غائبيف كلي
مف عدـ جكاز عقد بيع عدسات الصقة تتـ عف طريؽ  24/11/1998محكمة باريس في 

                                                           

 .155.ص ،سابؽالمرجع ال ،الياس ناصيؼ. 295عمر خالد الزريقات، المرجع السابؽ، ص.40

عدد ،2013،جامعة كربالء ،كمية القانكف ،مجمة رسالة الحقكؽ ،الماىية القانكنية لمتجارة االلكتركنية ،طالب حسف مكسى  2
 .38.،ص2013 ،خاص بالمؤتمر القانكني الكطني العشر

3 NAIMI  CHARBONNIER Marine op.cit.,p. .162  
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استنادا الى اف بيع ىذه المنتجات يتطمب الكجكد الفعمي كالدائـ ألخصائي تصميـ  ،االنترنت
 .1كالعدسات الطبية   Opticienالنظارات 

ثبات تنفيذ عقد البيع االلكتركني حسب الطريقة كمف اثار التسميـ الالمادم اختالؼ طرؽ ا      
المتبعة مف طرؼ المتعاقديف في التنفيذ، ذلؾ أف التسميـ المادم لمشيئ المبيع خارج شبكة 
االنترنت يخضع لمقكاعد التقميدية لإلثبات، بينما اذا كاف التسميـ عبر الخط أم التسميـ الالمادم 

اف ليس ليما المعرفة التقنية مف أجؿ ايجاد الدليؿ فينا تختمؼ كسائؿ االثبات ألف المتعاقد
كىذا يككف خاصة بالنسبة  ،، كما أنو ليس ليما نفس الكسائؿ القانكنية المستعممة2االلكتركني

بإعتبار عقد البيع االلكتركني عقد  ،لمتعاقديف مف دكلتيف مختمفتيف إلختالؼ تشريعات الدكؿ
 .دكلي

ميـ في عقد البيع االلكتركني عف طريؽ تحديد أنكاع كباالضافة الى تحديد كيفية التس 
 فإنيا تتحدد كذلؾ عف طريؽ بياف نفقات التسميـ  ،التسميـ كخصكصيتو

 الرابعالفرع 
 مــــــــــــــــــات التسميــــــنفق

يتطمب تنفيذ البائع التزامو بالتسميـ المبيع لممشترم نفقات معينة حتى يتـ  نقؿ المبيع الى     
كيقصد بنفقات التسميـ كافة المصركفات الالزمة لنقؿ المبيع الى المكاف الذم ،ف التسميـمكا

يجب التسميـ فيو بما في ذلؾ مصاريؼ النقؿ كالشحف كأقساط التأميف عمى المبيع ككافة 
باالضافة الى سداد  ،الة العكائؽ التي تحكؿ دكف انتفاع المشترم بالمبيعز المصركفات الالزمة إل

كما يمتـز البائع بالرسـك المستحقة عند  ،الجمركية اذا كاف التسميـ في مكطف المشترم الرسـك
   3تصدير المبيع

                                                           

في ضكء القانكف االماراتي كالقانكف المقارف، الدليؿ اإللكتركني  ابراـ العقد االلكتركني ،ابراىيـ الدسكقي ابك الميؿمقتبس عف   1
 12/03/2015ًن بتاريخ http://.arablawinfo.com،60لمقانكف العربي،ص

2 NAIMI  CHARBONNIER marine ,Op.Cit,p.166. 
 .178.ص،2010،لىك مصر، الطبعةاأل العصرية، عقد البيع،المكتبة،حمد السعيد الزقردأ 3
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غير انو  ،كلـ يضع المشرع الجزائرم نصا خاصا في عقد البيع بخصكص نفقات التسميـ     
مة كالمقابمف القانكف المدني  283يمكف استخالص ذلؾ مف القكاعد العامة حيث نصت المادة 

تككف نفقات الكفاء عمى المديف مالـ  "عمى ما يمي : مف القانكف المدني المصرم  348لممادة 
، فيككف البائع بذلؾ مدينا بااللتزاـ بالتسميـ كتحمؿ "نص يقضي بخالؼ ذلؾ  أكيكجد اتفاؽ 

 مالـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ  1نفقاتو في حيف يمتـز المشترم بتسمـ الشيئ المبيع كتحمؿ نفقاتو
 .2مف القانكف المدني الجزائرم 395طبقا لنص المادة 

بما فييا النفقات الضركرية النشاء الحؽ كنقمو اذا  ،كيتحمؿ البائع جميع نفقات التسميـ       
كاف المبيع غير مادم كنفقات استخراج الكثائؽ التي تثبت كجكد الحؽ حتى يتمكف البائع مف 

كيتـ ذلؾ بالمقاس  ،نفقات فرز المبيع تمييدا لتسميمو كتدخؿ في نطاؽ ذلؾ .تسميميا لممشترم
كيدخؿ في ذلؾ كؿ عممية فرز مف شأنيا نقؿ حيازة المبيع لممشترم  ،3العد أكالكيؿ أك كالكزف 

كعمى العمـك تككف جميع  ،كنفقات اعداد المبيع لمتسميـ كمصاريؼ اخالء العيف المبيعة
تحت تصرؼ المشترم عمى عاتؽ البائع حتى  المصركفات االخرل التي يستمزميا كضع المبيع

غير أف الرسـك الجمركية كالضرائب  يتحمميا غالبا  ،4يككف ىذا االخير قد كفى بالتزامو
لكف يجب عمى البائع  أف يبيف لممشترم ثمف السمعة بشكؿ  ،المشترم في عقد البيع االلكتركني

                                                           

قات في اف نف ،يكمف معيار التفرقة بيف نفقات التسميـ التي تككف عمى عاتؽ البائع كنفقات التسمـ التي تككف عمى المشترم  1
اما نفقات التسمـ فيي النفقات الضركرية  ،التسميـ ىي كؿ النفقات الالزمة لكضع المبيع تحت تصرؼ المشترم كاعالمو بذلؾ

 لحيازة المشترم لمشيئ المبيع
اتفاؽ يقضي  أكاف نفقات تسمـ المبيع تككف عمى عاتؽ المشترم ما لـ يكجد عرؼ  عمى أف "ؽ ـ ج  395تنص المادة 2 

عمى اف نفقات التسميـ مف القانكف المدني  1608، كما نجد في ىذا الصدد المشرع الفرنسي قد نص في المادة "بغير ذلؾ 
  .كنفقات التسمـ تككف عمى عاتؽ المشترم ما لـ يتفؽ المتعاقداف عمى خالؼ ذلؾ ،تككف عمى عاتؽ البائع

Article 1608 du code civil dispose que « Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, 
et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire » 

 .146.صالمرجع السابؽ،  ،سعيد سميماف جبر  3
مف الؽ ـ ج  283في المادة القكاعد الخاصة بزماف كمكاف تسميـ المبيع، فاف القاعدة الكاردة  يمع االشارة الى انو كما ف  4

 .اذ يجكز لممتعاقديف االتفاؽ عمى مخالفتيا ،ىي ايضا قكاعد مكممة
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كذلؾ  ،ب ككذلؾ رسـك الشحفضرائ أككيبيف  لو أيضا ما يترتب عمييا مف رسـك  ،منفصؿ
 .1حتى ال يتفاجئ المشترم بالمبمغ المطمكب منو

سنقكـ بالتطرؽ الى مضمكف  ،كبعد بياف  كيفية االلتزاـ بالتسميـ في عقد البيع االلكتركني 
 االلتزاـ بالتسميـ.

 لمطمب الثانيا
 مضمون االلتزام بالتسميم

التطرؽ الى قد البيع االلكتركني تتطمب دراسة مضمكف االلتزاـ بالتسميـ في ع     
ؿ (، كالى ك األمكاؿ المعنكية ) الفرع األ أكااللتزاـ بنقؿ الممكية سكاء في المنقكؿ 

كالى جزاء اإلخالؿ بااللتزاـ بالتسميـ  ،االلتزاـ بصيانة الشئء المبيع ) الفرع الثاني(
 )الفرع الثالث(.

 لوالفرع األ 
 االلتزام بنقل الممكية

ى عاتؽ البائع التزاـ بنقؿ ممكية الشيئ المبيع كىك التزاـ نص عميو المشرع يقع عم      
البيع عقد يمتـز بمقتضاه البائع اف ينقؿ لممشترم  "جاء فييا إذ ؽ ـ  351الجزائرم في المادة 
ف يقـك بماىك ضركرم لنقؿ الحؽ أفيمتـز البائع بكعميو ، "حقا ماليا اخر أك ممكية الشيئ المبيع 

 .ةعسير  أكف يجعؿ عممية نقؿ الحؽ مستحيمة أكاف يمتنع عف ام عمؿ مف شأنو  ،المبيع
فاذا كاف عقارا فال  ،عقارا أككتختمؼ طريقة نقؿ الممكية بحسب ما اذا كاف المبيع منقكال       

ما اذا كاف منقكال فاف الممكية تنتقؿ بمجرد . أ2تنتقؿ الممكية اال بتسجيؿ التصرؼ الناقؿ لمممكية

                                                           

 .372.،صالمرجع السابؽ  ،مصطفى مكسى العجارمة  1
 .132.، ص2عدد  ،1989قضائية المجمة ال ،25/10/1986المحكمة العميا  2
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ف الممكية ال تنتقؿ اال إف ،كاذا كاف المنقكؿ معينا بالنكع.اذا كاف المنقكؿ معينا بالذات العقد
   .1باالفراز
كاف كاف في البيكع االلكتركنية ال تعطى لو ام  ،ىك جكىر العقد االلتزاـ بالتسميـكيعد  

المنقكؿ دكف اقتصاره غالبا عمى  اخصكصية مثؿ ما ىك الحاؿ بالنسبة لاللتزاـ بالتسميـ ما عد
م أكما اف االصؿ فيو اف يتـ بقكة القانكف  كبمجرد اتماـ العقد دكف اف يقكـ البائع ب .العقار
 2االتفاؽ عمى غير ذلؾ. أكمالـ ينص القانكف  ،تدخؿ منو أكاجراء 
نو لما كاف مايميز البيع عبر االنترنت انو يقتصر في جمو  عمى االمكاؿ المنقكلة أغير  

ؿ نقؿ ممكية أك فانو تقتضي الدراسة االقتصار عمى تن ،3دمات دكف العقاراتمف السمع كالخ
ال انتقاؿ الممكية في المنقكالت المعينة أك ؿ أك فنتن ،المنقكالت الكاردة عمى البيع عبر االنترنت

 )ثانيا(.، ك انتقاؿ الممكية في االمكاؿ المعنكية ال(أك )بنكعيا كذاتيا 
 ين بنوعو  وذاتو ال : نقل ممكية المنقول المعأو 

تشتمؿ معضـ العقكد المبرمة عمى االنترنت عمى سمع تدخؿ في احتياجات الناس         
فمنيا ماىك معيف بنكعو كمنيا ماىك  ،غير اف ىذه السمع تختمؼ بحسب طبيعتيا  ،اليكمية

 .معيف بذاتو
يقـك البائع بافرازه ال تنتقؿ الممكية الى المشترم في المنقكؿ المعيف بنكعو اال بعد اف      

كقد يقتضي ذلؾ تقديره التقدير المتناسب مع طبيعتو   ،كيقصد بو تعيينو لجعمو معينا بالذات

                                                           

 .170.ص ،سابؽالمرجع ال ،حماية المستيمؾ في العقد االلكتركني ،خالد ممدكح ابراىيـ  1
 .289.ص ،المرجع السابؽ ،عمر خالد الزريقات  2
لقد اشتركت معضـ القكانيف المقارنة الخاصة بالمعامالت االلكتركنية  كالتي تبيف احكاـ العقكد االلكتركنية ككؿ معاممة ذات   3

عو مف تطبيؽ قانكف المعامالت االلكتركنية صفة الكتركنية في استبعاد المعامالت المتعمقة بالعقار كمف ضمنيا عممية بي
مسة مف قانكف امارة دبي الخاص بالمعامالت كالتجارة االلكتركنية اكمف امثمة ذلؾ ماجاء في المادة الخ،عمييا
  سندات ممكية االمكاؿ غير المنقكلة -.....يستثنى مف أحكاـ ىذا القانكف مايمي ب"بنصيا
ء االمكاؿ غير المنقكلة كالتصرؼ فييا كتأجيرىا لمدة تزيد عمى عشر سنكات كتسجيؿ المعامالت التي تتعمؽ ببيع كشرا -د

 "...اية حقكؽ أخرل متعمقة بيا
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يتـ في الكقت المتفؽ  ،1رادم معاا  فاالفراز عمؿ مادم ك  ،القياس أكالكيؿ  أكالعد  أككالكزف 
اذا كرد االلتزاـ بنقؿ "ؽ ـ ج   166كىذا طبقا لنص المادة  ،عمى االكثر عند التسميـ أكعميو 

 ."حؽ عيني عمى شيئ لـ يعيف اال بنكعو فال ينتقؿ الحؽ اال بافراز ىذا الشيئ 
كال يشترط اف يتـ االفراز في حضكر المشترم كلكف ال يترتب عميو اثر في نقؿ الممكية   

ية مف ككمثاؿ عمى ذلؾ لك تعاقد المشترم عبر االنترنت عمى شراء كم ،اال اذا عمـ بو المشترم
فاف ممكية المشترم ليذه الكمية ال تنتقؿ  ،المعمف عنو عبر  الشبكة أكالسكر الككبي المعركض 

فاذا  ،كانما تنتقؿ بعد اف يقـك البائع بافراز ىذه الكمية مف باقي الكمية التي لديو ،بمجرد التعاقد
كلك قاـ البائع  ،ليوقاـ بافرازىا أصبحت منذ تمؾ المحظة ممكا لممشترم كلك لـ يقـ بتسميميا ا

لكقع بيعو عمى ممؾ الغير ككاف تصرفو مكقكفا عمى اجازة المشترم  ،ببيع ىذه الكمية المفرزة
كبالمقابؿ فاف مف  ،فاذا اجازه أصبح نافذا في حقو مف كقت التصرؼ، كاذا رفضو أصبح باطال
ا مرة أخرل كلك لـ حؽ المشترم التصرؼ في المبيع بام مف التصرفات القانكنية كأف يقكـ ببيعي

 .2يكف قد استمـ المبيع ذلؾ أف الممكية تنتقؿ اليو كلك لـ يقترف ذلؾ بالتسميـ
حكاـ  نص المادة أنو تطبؽ عيو إفاذا امتنع البائع عف تنفيذ التزامو بافراز المبيع ف        

ديف ، فيجكز لو أف يحصؿ عمى شيئ مف النكع ذاتو عمى نفقة الممف القانكف المدني 166/2
كما يجكز لو اف يطالب بقيمة الشيئ مع حقو في التعكيض كىذا طبقا  ،بعد استئذاف القاضي
.... فاذا لـ يقـ المديف بتنفيذ التزامو جاز لمدائف "ؽ ـ ج بنصيا :   166/2كما ذكرنا  لممادة 

كما يجكز لو اف  ،أف يحصؿ عمى شيئ مف النكع ذاتو عمى نفقة المديف بعد استئذاف القاضي
 ."يطالب بقيمة الشيئ مف مف غير اخالؿ بحقو في التعكيض

خاصة اذا كاف  ،كيتطمب تحديد عممية التسميـ تعييف صفة ككمية المبيع الالزمة لذلؾ     
ف إكبالنسبة  لممنقكؿ المعيف بذاتو ف .3الى مقايس مينية أكعينة  أكالبيع يتـ بالرجكع الى دليؿ 

                                                           

 .85.ص ،2006 ،الجزائر ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،عقد البيع في القانكف المدني الجزائرم ،حمد حسنيفم   1

 .103.صالمرجع السابؽ،  ،يماف جبرسعيد سم.  290ص  ،المرجع السابؽ ،عمر خالد  زريقات 2
 

3 Alain BENABENT. op cit., p.125. 



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

39 
 

م اجراء مف المديف كحتى كلك لـ يتـ أاجة الى حد كدكف الممكية تنتقؿ فيو فكر تماـ العق
كقت تماـ العقد عمى المنقكؿ المعيف بذاتو يصبح لممشترم الحؽ بأف يتصرؼ فيو  فمنذ ،التسميـ
 .ام تصرؼ قانكني اخر أكبالبيع 

 كنشكء،المشترم بمجرد تماـ العقدى ؿ ممكية المنقكؿ المعيف بذاتو الكيترتب عمى انتقا          
فمك تعاقد مثال  ،حؽ التصرؼ لو في المبيع قبؿ االستالـ اىمية كبيرة  مف الناحية العممية

ف ممكيتيا تصبح لممشترم منذ لحضة تماـ إالمشترم عبر االنترنت عمى شراء لكحة فنية نادرة ف
 غير ذلؾ مف تصرفات فيعد ذلؾ تصرفا أكىبتيا  أكفمك قاـ بعدئذ ببيعيا  ،العقد كقبؿ استالميا

كفي حالة افالس البائع قبؿ  ،مكالو التي يجكز الحجز عميياأنيا تدخؿ في أكما  ،قاـ في ممكو
فيبقى بذلؾ حقا  ،تسميـ المبيع كبعد قبض الثمف ال يؤدم ذلؾ الى دخكؿ المبيع في تفميستو

في حيف لك افمس المشترم  ،لممشترم الذم لو الحؽ في أخذه دكف مشاركة مف باقي الدائنيف
 .1المبيع في تفميستو ككاف محال لمتنفيذ عميولدخؿ 

نو يجكز لمبائع كالمشترم االتفاؽ في أكما يميز عقد بيع المنقكؿ المعيف بالذات    
ىـ أكمف  ،تعميؽ ذلؾ عمى شرطأك العقدعمى تأخير نقؿ الممكية الى كقت الحؽ عمى العقد 

ء بكامؿ الثمف خاصة اذا كاف عمى كثر انتشارا ىي تعميؽ انتقاؿ الممكية عمى الكفاك األ الصكر
كىك ضماف تمجأ اليو عادة الشركات التي تبيع سمعيا بالتقسيط كاالالت  ،عدة اقساط
قكل في الضماف مف فسخ العقد أمف ثفاحتفاظ البائع بممكية المبيع  حتى يستكفي ال ،2كالعقارات

                                                           

 .291.ص ،المرجع السابؽ ،عمر خالد الزريقات  1
تجب االشارة الى انو بالنسبة لمتشريعات المقارنة التي تاخذ بالتعامؿ في العقار بالنسبة لممعامالت االلكتركنية نجدىا قد   2

كقد يككف ىذا الكسيط  ،كىك عبارة عف كسيط محايد كمستقؿ كمكثكؽ فيو ،المكثؽ االلكتركنياحدثت مينة جديدة ك ىي مينة 
كتتركز الكظائئؼ االساسية لممكثؽ االلكتركني في اثبات مضمكف المستندات كالعقكد االلكتركنية  ،اعتباريا أكشخصا طبيعيا 

عمى اعتبار انو يعد شاىدا  ،المكثؽ المعركفة في الجزائركىي مينة تتشابو لدرجة كبيرة في بعض كضائفيا مع مينة  ،كتكثيقيا
قد قرر ذلؾ ككضع تسمية  1999لسنة  93ربي رقـ ك كنجد اف  التكجيو األ ،محايدا كمستقال عف العقد المبـر بيف االطراؼ

 ،ستندات التي يرد عمييااشمؿ كأعـ ليذه الكظيفة كىي مقد خدمة التكثيؽ كالذم يقـك باعتماد التكقيع االلكتركني كارتباطو بالم
كتتككف غالبا مف ثالثة مستكيات مختمفة مف   ،مقدـ خدمات التصديؽ تعمؿ تحت اشراؼ السمطة التنفيذية أككجية التكثيؽ ىذه 

لى ىي السمطة الرئيسية كىي تختص بالتصديؽ عمى تكنكلكجيا كمما رسات جميع االطراؼ ك سمطة تاتي في المرتبة األ
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جاز لمبائع أف  ،مؤجؿ الثمف نو اذا كاف البيعأكما  .بعد اف تككف الممكية انتقمت الى  المشترم
يشترط أف يككف نقؿ الممكية الى المشترم مكقكفا عمى استيفاء الثمف كمو كلك تـ تسميـ المبيع 

جاز لممتعاقديف اف يتفقا عمى اف يستبقي البائع جزءا منو تعكيضا  ،كاذا كاف الثمف يدفع اقساطا
 .1قساطذا لـ يكؼ المشترم بجميع األلو عف فسخ المبيع ا

 انتقال الممكية في االموال المعنويةانيا:ث
اختراع  أكنترنت أنو  قد يرد عمى مصنفات ادبية األيميز عقد البيع عبر  ىـ ماأمف      

كالتي  ،غير ذلؾ مف االمكاؿ المعنكية ذات القيمة االقتصادية في التعامؿ أك ،ممنكح البراءة
 المعمكماتية  برامجلمعطيات المعمكماتية كالكايككف البيع فييا بشكؿ مختمؼ عف االمكاؿ المادية 

 .3كبراءات االختراع أككتصنؼ كمؤلفات أدبية،  ،2ليا عبر االنترنتأك التي يكثر تد

عمى غرار االمكاؿ  ،كبالنسبة لبراءات االختراع بصفتيا ماال منقكال معنكيا تكاد تككف        
بالمجاف  أكنتقؿ عف طريؽ بيعيا فيمكف  اف ت ،مكضكع عمميات قانكنية مختمفة ،المماثمة

                                                                                                                                                                                           

كتمييا في المرتبة سمطة التصديؽ كىي  ،شيادات تتعمؽ باستخداد تمؾ المفاتيح أكازكاج مفاتيح التشفير المرخص ليـ باصدار 
كفي  ،عمى اف المفتاح العاـ الحد المستخدميف يشابو بالفعؿ المفتاح الخاص لذلؾ المستخدـ ،جية خاصة بعممية التصديؽ

ف االشخاص الراغبيف في الحصكؿ عمى ازكاج مفاتيح التشفير مستكل اقؿ تاتي سمطة تسجيؿ محمية ميمتيا تمقي الطمبات م
لمزيد مف التفصيؿ راجع في  .كالتاكد مف ىكية كشخصة ىؤالء المستخدميف كمنح شيادات تصديؽ تفيد صحة تكقيع العمالء

  .174.ص ،المرجع السابؽ ،خالد ممدكح ابراىيـ حماية المستيمؾ في العقد االلكتركني ،ذلؾ

  .63.ص ،أحكاـ البيع التقميدية كااللكتركنية كالدكلية كحماية المستيمؾ، مرجع سبؽ ذكره ،منصكرمحمد حسيف   1
المتصمف  2009سبتمبر  5المؤرخ في  04-09نص المشرع الجزائرم عمى تعريؼ المعطيات المعمكماتية في القانكف   2

أم عممية  "ى منو بما يمي تصاؿ كمكافحتيا في المادة األكلالالقكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا االعالـ كا
بما في ذلؾ البرامج المناسبة   ،المفاىيـ في شكؿ جاىز لممعالجة داخؿ  منظكمة معمكماتية أكالمعمكمات  أكعرض لمكقائع 

المعمكماتية باعتبارىا إحدل "، في حيف لـ يعرؼ المشرع الجزائرم البرامج التي مف شأنيا جعؿ منظكمة معمكماتية تؤدم كظيفتيا
نما إعتبرىا حيف تعريفو لممعطيات المعطيات المعمكماتية شكؿ مف  المككنات الرئيسية لنظاـ المعالجة االلية لممعطيات، كا 
أشكاليا، رغبة منو في عدـ تقييد القضاء بتعريؼ تقني يمكف أف يؤثر في تطبيقو لمنص الجنائي خاصة، كىذا مع االخذ في 

أف البرامج المعمكماتية كثيرة االشكاؿ كمتعددة االستخدامات كفي تطكر مستمر، برداؿ سمير، الجريمة المعمكماتية في الحسباف 
 .183،ص.2،العدد2010التشريع الجزائرم، مجمة القانكف، معيد الحقكؽ كالعمـك القانكنية المركز الجامعي غميزاف ،

 "رة عمى مايمي أك المتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المج 19/07/2003المؤرخ في  03/05مف القانكف  4نصت المادة    3
 "..برامج الحاسكب....فنية محية ما ياتي أ المصنفات االدبية المكتكبة أكدبية أتعتبر عمى الخصكص كمصنفات 
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كما  .كتطبؽ في ىذه الحالة القكاعد العامة الكاردة في القانكف المدني كفي قانكف االسرة ،كاليبة
غير انو ،يمكف اف تككف مكضكع عممية تبادؿ اثناء عمميات اعادة ىيكمة تجمعات صناعية

كما اف  ،1بةذلؾ عف طريؽ الكتا يجب بالنسبة النتقاؿ براءة االختراع الى الغير اف يتـ اثبات
كال ييـ االمر اذا كاف  ،عممية البيع التككف صحيحة اال اذ كانت البرائة مكجكدة يكـ ابراـ العقد

 .2براءة قدـ طمب الحصكؿ عمييا أكاالمر يتعمؽ ببراءة تـ تسميميا 

ؽ دبية كتخضع  لمقانكف الخاص بحماية حقك أكتعتبر كذلؾ برامج الحاسكب مصنفات    
ما أف .الحقكؽ المعنكية كالحقكؽ المادية ،حيث تعطى لممؤلؼ نكعيف مف الحقكؽ ،المؤلؼ

النيا لصيقة بشخص  ،الحقكؽ المعنكية فال يجكز التنازؿ عمييا ك ال تقع محال لنقؿ الممكية
 ؿكتقع محال لنق ،اما الحقكؽ المالية الكاردة عمى المصنؼ فيجكز التصرؼ فييا ،المؤلؼ

 .  3جكز لممؤلؼ استغالليافي ،لممكيةا

كيتـ  ،كتركني عبر االنترنتلمكاؿ المعنكية يمكف بيعيا بصيغة العقد اإلفجميع ىذه األ      
ؿ بيف اطراؼ العقد سكاء بكاسطة خدمات أك نقؿ الممكية فييا بمكجب مستندات الكتركنية تتد

ه المستندات في صكرة كتككف ىذ ،كالتحميؿ عف بعد( ،الكيب ،االنترنت ) البريد االلكتركني
 .4خطابات الكتركنية ترسؿ عف طريؽ البريد االلكتركني أكرسائؿ بيانات 

                                                           

عمى 27ص ،44عدد،2003يكليك  23تعمؽ ببراءات االختراع ج ر مكال 03/07مف االمر رقـ  2فقرة  26راجع المادة    1
 "...كيجب اف تقيد في سجؿ البراءات.تشترط الكتابة في العقكد المتضمنة انتقاؿ الممكية "انو :
حقكؽ  ،حقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية ،الحقكؽ الفكرية ،الكامؿ في القانكف التجارم الجزائرم ،م صالحأك فرحة زر   2

 . 145.،ص2006،الجزائر ،ابف خمدكف ،الممكية االدبية كالفنية
يحؽ  "نو أعمى المتعمؽ بحؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجأكرة  19/07/2003المؤرخ في  03/05مف قنكف  27نص المادة ت   3 

 ."...لممؤلؼ استغالؿ مصنفو بام شكؿ مف أشكاؿ االستغالؿ

كيقصد بالمعطيات  ،يطمؽ عمى الحقكؽ المعنكية مثؿ حؽ المؤلؼ في ىذه الحالة بالمعطيات الفكرية المعالجة الكتركنيا  4
الفكرية المعالجة الكتركنيا تمؾ البرامج كالبيانات المكجكدة في أجيزة الحاسكب كاالنترنت كالتي تخكؿ ألصحابيا سمطات قانكنية 

فيي تمثؿ حقا معنكيا يضاؼ الى دائرة الحقكؽ المالية التي كاف ينظر الييا عمى أنيا  ،نظرا ألنيا تمثؿ نتاجا ذىنيا ليـ ،عمييا
فإف المعطيات الفكرية المعالجة اليا تخضع الى ذات المفيـك ، كتبعا ليذا المفيـك .تقتصر عمى الحقكؽ كالكاجبات المادية فقط
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باالضافة الى االلتزاـ بنقؿ  ،كيشمؿ مضمكف االلتزاـ بالتسميـ في عقد البيع االلكتركني
 .االلتزاـ بصيانة الشيئ المبيع ،الممكية

 الفرع  الثاني

 االلتزام بصيانة الشيئ المبيع
يثير التزاـ البائع بصيانة الشيئ المبيع كجعمو صالحا لتأدية الغرض المخصص  لو       

فاذا كاف عقد  ا لبيع عقدا  فكريا   ،الكثير مف التساؤالت  بالنسبة لمقكاعد التي تحكـ عقد البيع
 ينتيي بتنفيذ البائع اللتزامو بنقؿ  ممكية المبيع كتسميمو عمى نحك مطابؽ لما تـ االتفاؽ عميو

اذ يرتب عقد  البيع  ،غير أف الكاقع يقضي بخالؼ ذلؾ ،كتنفيذ المشترم اللتزامو بدفع الثمف
 .التزاما تبعيا عمى عاتؽ البائع كالمتمثؿ في صيانة المبيع

ثـ  ،ؿ مف خالؿ ىذا الفرع ا لتطرؽ الى تعريؼ االلتزاـ بالصيانة كبياف اىميتوأك كسنح   
 .نتطرؽ الى شركطو كمضمكنو

 وىميتأتعريف اال لتزام  بالصيانة  و ال : أو 
المنتج الصانع بمراقبة كاجراء فحص دكرم  أكيعرؼ االلتزاـ بالصيانة بأنو تعيد البائع       

طرأ عميو عطؿ ال  يد لممشترم فيو   أككاصالحو مجانا كمما حدث فيو خمؿ   ،لمشيئ المبيع

                                                                                                                                                                                           

فكاف لزاما أف  ،كبما أف تمؾ المعطيات تتسـ بالطابع االنتاج الذىني ،الذم يخضع لو الحؽ المعنكم في التعامؿ التشريعي معو
كلذلؾ  ،المقركء أكشأنيا في ذلؾ شأف النتااج الذىني المكتكب كالمسمكع  ،ف حقكؽ الممكية الفكريةينظر الييا عمى أنيا حقا م

غير  ،صناعية أككانت تجارية  أكعممية  أكفنية  أكتعد تمؾ المعطيات تمثؿ نكعا مف أنكاع الممكية الفكرية سكاء كانت أدبية 
ذلؾ أف  ،الى االختالؼ في النظرة الى المعطيات المعالجة اليا أف االختالؼ في نكع الممكية الفكرية مف شأنو اف يؤدم

كاحيانا اخرل قد تكشؼ كتظير عف كجكد تمؾ المميؾ  ،المعطيات المعالجة اليا قد تتضمف في نفسيا الممكية الفكرية أحيانا
صناعية فانيا  أككانت فنية  بمعنى أف المعطيات المعالجة اليا اذا ،باعتبارىا مظيرا مف مظاىرىا مف دكف أف تككف ىي كذلؾ

صناعية فانيا تعتبر كاشفة كدليؿ عمى تكافر الممكية  أكبينما اذا كانت تجارية  ،تعتبر كاشفة كدليؿ عمى تكافر ممكية فكرية
ة مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادي ،اشكالية الحماية الجنائية لممكية المعطيات المعالجة اليا ،عادؿ عمي المانع ،الفكرية

 .451،452.، ص ص2001العدد التاسع كالعشركف  ،كمية الحقكؽ جامعة المنصكرة ،كالشرعية
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بما  يضمف استمرار  ،الفعمي لممبيع خالؿ  مدة الضماف المتفؽ عمييا كتبدأ مف تاريخ التسميـ
 1االنتفاع  بو  كتكقي أضراره

خمؿ لمشيئ  أكالمنتج الصالح عطؿ  أككبذلؾ يعد االلتزاـ بالصيانة تعيد يقع عمى البائع       
التزاـ بعمؿ محمو قياـ البائع بيذا االصالح  أكالمبيع يؤدم الى منع المشترم مف االنتفاع بو 

كىك ما نص عميو  ،كلك كاف عيبا خفيا ،داؿ قطع غيار جديدة باخرل معيبةبما يقتضيو مف استب
 .2ؽ ـ ج 379المشرع الجزائرم في المادة 

ف صالحية أىمية االلتزاـ بصيانة الشيئ المبيع عمى كجو الخصكص في أكتكمف           
استعماليا خالؿ كفاءة االجيزة المبيعة كخطكرة الحكادث التي يمكف اف تسببيا ال تظير اال ب أك

االمر الذم جعؿ البيع البعد تصرفا كقتيا ينتيي بنقؿ ممكية الشيئ المبيع  ،فترة زمنية معينة
عمميات تبدأ مف لحظة ابرامو بكلكنو أصبح اتفاقا مركبا كمعقد يصطحب  ،كحيازتو المادية

 .كتتكزع خالؿ كؿ مدة استعماؿ السمعة كمف بيف ىذه العمميات صيانة الشيئ المبيع

عفائو منيا، فاذا إ أككتتجمى  أىمية االلتزاـ بالصيانة بالنسبة لمبائع في قياـ مسؤكليتو         
حدكث  أككاف البائع يسأؿ عف االضرار التي  تسببيا االشياء  المبيعة نتيجة اصابتيا بعطؿ 

يا كمية يعفيو من أكصالح المبيع كصيانتو يخفؼ المسؤكلية عنو إف قيامو بأفال شؾ  ،خمؿ ليا
حيث يرغب دائما في  ،كبالنسبة لممشترم فبمكجب االلتزاـ بالصيانة يتحقؽ ىدفو مف الشراء

فاذا كاف المبيع سميما فتككف بذلؾ قد  .الحصكؿ عمى مبيع صالح الداء  الغرض المقصكد منو
زالتو عف طريؽ االصالح إف إأما اذا كاف فيو عيب ف ،تحققت رغبة المشترم مف الشراء

انقاص الثمف، مع االشارة الى اف ىذه  أكنة يككف أكثر جدكل لممشترم مف فسخ البيع كالصيا

                                                           

 .121.، صالمرجع السابؽ ،مازكز لطيفةأ  1

يككف البائع ممزمابالضماف اذا لـ يشتمؿ المبيع عمى الصفات التي تعيد بكجكدىا  "نو  أؽ ـ ج عمى  379نصت المادة   2
مف االنتفاع بو بحسب الغية المقصكدة منو حسبما ىك  أك ،اذا كاف بالمبيع عيب ينقص مف قيمتو أككقت التسميـ الى المشترم 

 ".فيككف البائع ضامنا ليذه العيكب ،استعمالو أكحسبما يظير مف طبيعتو  أك ،مذككر بعقد البيع
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االىمية بالنسبة لممشترم قد زادت مع التطكر التكنكلجي الحاصؿ كاختراع االت معقدة في 
 .1تشغيميا كصيانتيا

 أساس االلتزام بالصيانة ثانيا:
ناؾ مف في ،زاـ البائع بصيانة الشيئ المبيعيثار التساؤؿ حكؿ األساس الذم يقـك عميو الت       

حسف النية الكاجب  الفرنسي الى اقامتو عمى أساس مبدأكقد اتجو الفقو  .2عقدميرل أف أساسو 
مف القانكف المدني الفرنسي  1134مراعتو أثناء تنفيذ  العقد استنادا لمفقرة الثالثة مف المادة 

، كتقابمو المادة 3"لما اشتمؿ عميو كحسف النية يجب تنفيذ العقد طبقا "كالتي تنص عمى أنو 
فحسف النية يكجب عمى البائع تسميـ المبيع صالحا لالستعماؿ الذم  كعميو .مف ؽ ـ ج 107/1

حيث اليعد بيع سمعة معيبة التصنيع تنفيذا لمعقد بحسف النية حتى كلك تأخر  ،بيع مف أجمو
 .ظيكر العيب الى ما بعد التسميـ

انو حسف النية يفترض  ،مكف اف يأخذ عمى ىذا المبدأ كأساس لاللتزاـ بالصيانةف ما يأغير    
لكف في   .المنتج عف عيكب المبيع متى استطاع اثبات ذلؾ أكامكانية استبعاد مسؤكلية البائع 

صالح المبيع كصيانتو كال يستطيع استبعاد مسؤكليتو إمر إف ىذا االخير تفرض عميو كاقع األ

                                                           

دات المعقدة في تككينيا كتشغيميا كاالالت كالمع ،لقد نتج عف التقدـ  التقني الذم يشيده العالـ اليـك منتجات صناعية   1
فالصيانة تكفؿ حسف استخداـ المنتج ككفاءتو خالؿ  ،مما جعؿ أمر االىتماـ بصيانتيا يكازم أىمية الحصكؿ عمييا ،كصيانتيا

بحيث يتضمف ىذا  ،ليذا يسعى المستيمؾ ليذه المنتجات الصناعية لتكقيع عقد بيع مع المنتج ،المدة االفتراضية الستخدامو
كعميو فاف اليدؼ الذم يسعى اليو ،لعقد في الكقت نفسو الزاما يقع عمى عاتؽ البائع مقتضاه ضماف المنتج مدة زمنية معينةا

المشترم ىكالمحافضة عمى المنتج كبقائو صالحا لالستعماؿ طبقا لمغرض الذم تـ تصنيعو مف اجمو مف غير اف يتعرض 
 ،دار النيضة العربية ،حكاـ القانكنية لمتجارة االلكتركنيةاأل ،لمتمؼ، رجع في ذلؾ صفكاف حمزة اليكارم

 .218.،ص2012،القاىرة
االلتزاـ بصيانة الشيئ المبيع دراسة مقارنة بيف القانكف المدني )المصرم كالفرنسي ( كالفقو  ،دكح محمد عمي مبركؾمم  2

 .12.ص ،2003،القاىرة ،دار النيضة العربية ،االسالمي
3  Art  1134   «  Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui  les faites 
……elles doivent etre exécutées de bonne fois  ».  
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الخمؿ المكجكد  أكباقامة الديؿ عمى انو قاـ بالعناية الكاجبة لتجنب العيب  أكو باثبات حسف نيت
 الف التزامو ىكالتزاـ بتحقيؽ نتيجة.،في المبيع

ساس االلتزاـ أكىناؾ اتجاه اخر مف الفقو يذىب  الى اقامة االلتزاـ بالصيانة عمى        
ؿ عممية اصالح الجياز المبيع كصيانتو حيث انو في مرحمة تنفيذ  عقد البيع تتداخ  ،1بالتسميـ

حيث ال يتحقؽ التسميـ النيائي لمجياز اال بعد اجراء  ،مع عممية تركيب الجياز كتشغيمو
منتجا باصالح االعطاؿ كالحكادث  التي  أككلذلؾ يمتـز المكرد لمجياز بائعا  .اختبارات التشغيؿ

  تقع اثناء  مدة التشغيؿ عمى اساس التزامو بالتسميـ. 

بحيث يقـك االلتزاـ باصالح  ،كيعتبر االلتزاـ بالصيانة في ىذه الحالة مف الضمانات العقدية    
عطؿ  أكاذ اف كجكد خمؿ  ،مف ؽ ـ ج 379/1ساس نص المادة أالمبيع كصيانتو عمى 

بالشيئ المبيع يعد عائقا يحكؿ دكف تمكيف المشترم مف ممارسة سمطاتو عمى الشيئ المبيع 
يكجب عمى البائع القياـ باصالح المبيع كصيانتو كتسميـ المشترم النشرات الخاصة االمر الذم 

كاف مف  أكخصكص اذا كاف استعماؿ المبيع ينطكم عمى خطكرة معينة  ،بكيفية استخدامو
 .2المنتجات التقنية العالية كالحاسب االلي

سميـ في الطبيعة العقدية لكؿ كمما سبؽ يتبيف اف االلتزاـ بالصيانة يشترؾ مع االلتزاـ بالت     
اذ يجب عمى البائع اصالح المبيع كصيانتو تنفيذا لاللتزاـ بتسميـ  ،منيما كتعمقيما بتنفيذ العقد

كيعد ضماف اصالح المبيع كصيانتو تطبيقا لمبدأ  ،مبيع صالح لمغرض الذم أعد مف أجمو
                                                           

1
 .12المرجع السابؽ،ص ،دكح محمد عمي مبركؾمم  

كالمتعمؽ    2009فبرلير  25المؤرخ  في  03-09مف قانكف رقـ  13أكده المشرع الجزائرم مف خالؿ المادة  كىك ما   2
عتادا  أكالة  أكاداة  أكيستفيد كؿ مقتني الم منتكج سكاء كاف جياز  "كالتي تنص عمى مايمي بحماية المستيمؾ كقمع الغش 

يجب عمى كؿ متدخؿ خالؿ  ،كيمتد ىذا الضماف ايضا الى الخدمات ،ام مادة تجييزية مف الضماف بقكة القانكف أكمركبة  أك
تعديؿ الخدمة عمى  أكتصميح المنتكج  أك ،ارجاع ثمنو أكاستبدالو  ،المحددة في حالة ظيكر عيب بالمنتكج  فترة الضماف

في اطار خدمة ما بعد البيع كبعد انقضاء فترة "مف نفس القانكف عمى ما يمي  16، كمف جية اخرل تنص المادة "نفقتو..
تي ال يمكف لمضماف اف يمعب دكره يتعيف عمى المتدخؿ المعني في كؿ الحاالت ال أك ،الضماف المحددة عف طريؽ التنظيـ

 ".ضماف صيانة المنتكج المعركض في  السكؽ
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اـ باصالح المبيع كصيانتو التزاـ كبذلؾ يعتبر االلتز .مسؤكلية المتعاقد عف الخطأ في تنفيذ العقد
البائع بتسميـ المبيع كنقؿ ممكيتو الى المشترم  عاتؽ تابع لتنفيذ االلتزاـ االصمي الذم يقع عمى

   .1كاال قامت مسؤكليتو

 شرو ط االلتزام بصيانة الشيئ المبيع ثالثا:
اف يكجد خمؿ في  لبة البائع باصالح المبيع كصيانتو يشترطاحتى يتمكف المشترم مف مط      

 ف يخطر المشترم البائع بحدكث الخمؿأك  ،كاف يظير الخمؿ أثناء فترة الضماف ،لشيئ المبيعا

 : عطل في الشيئ  المبيع أون يوجد خمل أ-1
يقصد بالخمؿ الفساد كالضعؼ الذم قد يصيب الشيئ المبيع كيؤثر في صالحيتو      
كقد يككف  ،كممو كيؤدم الى تكقفو عف العمؿأكىك قد يككف كميا يصيب الشيئ المبيع ب،لمعمؿ

 .خمال جزئيا يتعمؽ ببعض اجزاء الجياز المبيع

مؤثرا ينقص مف قيمة  أكقديما  أككال يجب اف يككف الخمؿ الذم يضمنو البائع عيبا خفيا    
، كانما يكفي أف يؤثر الخمؿ في كفاءة 2مف الؽ ـ ج 379مف نفعو كفقا لنص المادة  أكالمبيع 

صالحية المبيع لمعمؿ حتى يقـك التزاـ البائع باصالحو كصيانتو ايا كاف سبب الخمؿ كلك لـ  أك
فصالحية المبيع لمعمؿ ىي المعيار الذم يمكف بو الحكـ  .3يكف ناشئا عف عيب معيف بالذات

 عمى كجكد الخمؿ مف عدمو. 

                                                           

 .130، ص.المرجع السابؽ ،امازكز لطيفة  1
يككف البائع ممزما بالضماف اذا لـ يشتمؿ المبيع عمى الصفات التي تعيد  "ج عمى أنو  مف ؽ ـ 379نصت المادة   2

مف انتفاع بو بحسب الغاية المقصكدة منو  أكاذا كاف بالمبيع عيب ينقص مف قيمتو ف  أكـ الى المشترم بكجكدىا كقت التسمي
استعمالو فيككف البائع ضامنا ليذه العيكب كلك لـ يكف عالما  أكحسبما يظير مف طبيعتو  أك ،حسبما ىك مذككر بعقد البيع

 ".بكجكدىا 
 ،2001منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، ،الجزء الرابع ،رح القانكف المدنيالكسيط في ش ،حمد السنيكرمأعبد الرزاؽ   3
 .739.ص
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جعا الى خطأ المشترم ف ال يككف الخمؿ  راأكيستمـز شرط كجكد الخمؿ في الشيئ المبيع       
مف  أالف ام خط ،استعممو في غير الغرض المحدد لو أكاستعماؿ الشيئ المبيع  ساءأالذم 

 .1سيعفي البائع كلك عمى االقؿ جزئيا مف المسؤكلية العميؿ المستفيد مف االلتزاـ بالصيانة

 : العطل خالل فترة معينة أوظيور الخمل   2
حدث العطؿ خالؿ الفترة المعينة لمضماف لكي يمتـز البائع ي أكف يظير الخمؿ أيشترط       

كتختمؼ ىذه الفترة حسب طبيعة الجياز المبيع كالشركة المنتجة لو  ،باصالح المبيع كصيانتو
  .كيتـ تحديده باالتفاؽ بيف البائع كالمشترم طبقا لشركط البيع

المبيع كصيانتو تتطابؽ  كيفضؿ  اف يتفؽ الطرفاف عمى تحديد مدة طكيمة لضماف اصالح    
كىي المدة التي يجب اف يظؿ فييا المبيع صالحا  ،مع  المدة المتكقعة الستمرار عمؿ الجياز

 .2لمعمؿ حتى يضمف المشترم تحقيؽ انتفاع مستمر طكاؿ ىذه الفترة

 : العطل في الشيئ المبيع أواعالم البائع بظيور الخمل  3
بيع كصيانتو  بمجرد اف يظير خمؿ في المبيع خالؿ فترة ال يعد البائع ممتزما باصالح  الم   

حيث يعتبر  ،كانما يجب اف يخطر المشترم البائع بما كجده مف خمؿ ،الضماف المتفؽ عمييا
االخطار امرا ضركرم حتى يعمـ البائع بحدكث الخمؿ كيبادر الى اتخاذ ما يمـز مف أجؿ 

 .اصالحو

المشترم اف يعمـ البائع بظيكر ىذا مف ؽ ـ ج يجب عمى  386كطبؽ لنص المادة 
ف مدة الشير ليست أل ،مالـ يكجد اتفاؽ يقضي بغير ذلؾ ،الخمؿ في مدة شير مف تاريخ ظيكره

 .1مف النظاـ العاـ فيمكف مخالفتيا

                                                           

 .54.ص ،المرجع السابؽ ،دكح محمد عمي مبركؾمم   1

 .57.، صالمرجع نفسو ،دكح محمد عمي مبركؾمم  2
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اذ يترؾ لممشترم الحرية في اختيار  ،كلـ يحدد القانكف شكال معينا الخطار البائع بالخمؿ    
كاف كاف االحسف اف يتـ االعالـ بكتاب مكصى عميو بعمـ بالكصكؿ  ،ؾذل طريقة يستخدميا في

حتى يككف دليال كتابيا يمكف لممشترم االستناد اليو في حالة كجكد نزاع الثبات اف االعالـ قد 
       .في الكقت المحدد لذلؾ

 مضمون االلتزام بصيانة الشيئ المبيع رابعا: 
االداءات يجب عمى البائع القياـ بيا حتى يتحقؽ   يرتب االلتزاـ بالصيانة مجمكعة مف   

 كالتي تتمثؿ في ما يمي :  ،الكفاء بيذا االلتزاـ عمى النحك المناسب لطبيعة الشيئ المبيع

  االلتزام باعالم المشتري ونصيحتو وتحذيره 1
بطريقة  حتى يعمؿ الجياز ،ال يكفي اف يقـك البائع بتركيب الجياز المبيع كتشغيمو كتجربتو     

بؿ يجب عميو اف يقـك باعالـ المشترم بكافة  ،منتظمة كيحقؽ المشترم االنتفاع المقصكد
خذ أالبيانات كالمعمكمات الخاصة بكيفية تشغيؿ الجياز كطريقة استخدامو كاف ينصحو  ب

كذلؾ حتى يتجنب  ،استعمالو أكاالحتياطات الالزمة لضماف السالمة عند تشغيؿ الجياز المبيع 
باالضافة الى تحذير المشترم مف خطكرة الجياز المبيع خاصة اذا كاف مف  .خمؿ أكطؿ ام ع

 .2كالتي تعد نتاج مخاطر التطكر العممي شياء الخطرةاأل

                                                                                                                                                                                           

ظير خمؿ فييا فعمى  اذا ضمف البائع صالحية المبيع لمعمؿ لمدة معمكمة ثـ "ؽ ـ ج عمى ما يمي  386نصت المادة    1 
كؿ ىذا ما لـ يتفؽ  ،المشترم اف يعمـ البائع في اجؿ شير مف يـك ظيكره كاف يرفع دعكاه في مدة ستة أشير مف يكـ االعالـ

 ".الطرفاف عمى خالفو
يقصد بمخاطر التطكر العممي ىي كشؼ التطكر العممي كالتكنكلكجي عف عيكب كجدت في منتكجات عند اطالقيا في   2
ىذه المخاطر التي ال يمكف كيعكد سبب  ،الفني تسمح بإكتشافيا أكفي كقت لـ تكف حالة العمـ كالتقدـ التكنكلكجي  ،ؿأك التد

كالتي لـ طرؽ معالجتيا  أكؿ الى سرعة التطكر العممي في استحداث المنتجات أك إكتشافيا إال بعد إطالؽ المنتجات في التد
رة إال في كقت الحؽ، كتمثؿ االدكية كالمستحضرات الصيدلية المجاؿ الرئيسي لمخاطر يكف في امكاف العمـ إدراؾ اثارىا الضا

التطكر العممي، حيث كثيرا ما يكشؼ التطكر العممي بعد طرح احد المنتجات لمتدأكؿ خطكرة ىذا الدكاء، أك أحد عناصره 
ب ىذا الدكاء مف التدأكؿ بصكرة نيائية أك الكيمائية عمى صحة أك حياة المرضى، االمر الذم يفرض عمى الشركة المنتجة سح

تعديؿ تركيبتو الكيمائية بما يتكافؽ مع ما كشؼ عنو التطكر العممي،عمياف عدة، مدل مسؤكلية المنتج عف االضرار الناشئة عف 
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 : االلتزام بعممية االصالح والفعالية في التنفيذ-2
الزالة  في االعماؿ الفنية التي يقـك بيا المختص في ىذا المجاؿ 1صالحتتمثؿ عممية اإل     

كىك التنفيذ  ،فيمتـز البائع باصالح الخمؿ فعال عمى نفقتو ،خمؿ أكما يعترم الشيئ مف عيب 
فيجب اف يعمؿ المبيع طكاؿ فترة الضماف عمى الكجو المتفؽ عميو  ،العيني اللتزامو بالصيانة

 .في العقد

ه بقية مدة الضماف ك ال يعتبر كفاءا لاللتزاـ بالصيانة اصالح جياز عمى نحك يكفؿ استمرار   
كاف يتـ االصالح دكف استبداؿ االجيزة المعيبة بيدؼ التكفير  ،ليتكقؼ عف العمؿ بعد ذلؾ 

ظيكر الخمؿ مف جديد كذلؾ بعد  بحيث يصعب عمى المشترم اكتشاؼ سكء االصالح اال بعد
انتياء كفي ىذه الحالة يبقى البائع ممتزما بضماف االصالح كالصيانة بعد  ،فكات مدة الضماف

 .2مدة الضماف

                                                                                                                                                                                           

ص ص. ،2،2010العدد  ،معيد الحقكؽ كالعمـك القانكنية المركز الجامعي غميزاف ،مجمة القانكفمخاطر التطكر العممي، 
50،51. 

عطؿ لمجياز  أكتدخؿ عممية االصالح في نطاؽ ما يسمى بالصيانة االصالحية التي يجب اف تجرل عندما يحدث تمؼ   1
كىي تفترض اف لدل مقدـ خدمة الصيانة فريؽ مف  ،ذلؾ التمؼ كازالة اسبابو أكالمبيع لتؤدم الى عالج كاصالح ىذ العطؿ 

كميندس كيربائي ميكانيكي كعمؿ فني بحيث  ،الستجابة الفكرية لمكالمات كاتصاؿ العمالءالفنييف المتخصصيف القادريف عمى ا
كالصيانة االصالحية عمى ىذا النحك لف يككف  ،يمكف اصالح كؿ ما يتعمؽ بالجياز المبيع مف الناحيتيف الكيربائية كالميكانيكية

كتيدؼ الصيانة االصالحية الى اصالح بسيط لالعطاب بينما  ،فرعي اذا اجريت الصيانة الكقائية بدقة أكليا اال دكر مساعد 
كيعد مصطمح االصالح أخص مف  ،الصيانة العالجية تيدؼ الى البحث عف اسباب العيكب كاالعطاؿ كايجاد عالج ليا
عماؿ الال بينما الصيانة تشمؿ جميع اال ،الصيانة حيث يقصد بو اعادة الشيئ  المبيع البى حالتو الصحيحة بعد خمؿ طرا عميو

 .اذ تنطكم عمى اعماؿ الكقاية مف كقكع خمؿ فضال عف عف اصالح الخمؿ اذا كقع ،زمة لحفظ الشيئ في حالة صحيحة
 . 77.ص،ممدكح محمد عمي مبركؾ، المرجع السابؽ

 .136.ص،المرجع السابؽ ،امازكز لطيفة  2
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 الفرع الثالث

 جزاء االخالل بااللتزام بالتسميم
تبرأ ذمة البائع مف التزامو بالتسميـ بكضع الشيئ المبيع مع كؿ   1طبقا لمقكاعد العامة       

بشرط أف يككف المبيع  ،ممحقاتو تحت تصرؼ المشترم في الزماف كالمكاف المحدديف في العقد
كذلؾ كعدـ  ،. كفي مقابؿ ذلؾ يتخذ عدـ التسميـ عدة أشكاؿتفؽ عمييامطابقا لممكاصفات الم

 . 2التسميـ المعيب أكالػتأخر في التسميـ  أكالتسميـ الكمي لمشيئ المبيع 

سمـ المبيع في غير الحالة التي كاف  أكاذا أخؿ البائع بالتسميـ فامتنع عف التسميـ كبذلؾ ف    
ارتكب اية  أك ،سمـ المبيع في غير مكانو أكـ في زمانو تأخر عف التسمي أكعمييا كقت البيع 

بالتنفيذ العيني اذا كاف ممكنا كما  وفاف لممشترم اف يطالب ،مخالفة اخرل الحكاـ التسميـ
كلو اف يطمب في  ،يستطيع أف يطمب فسخ البيع كلمقاضي السمطة التقديرية في اجابتو الى طمبو

كقد  3مف جراء اخالؿ البائع بالتزامو .اصابو مف ضررالحالتيف تعكيضا عما عسى اف يككف قد 
قضت محكمة النقض الفرنسية أنو يقع عمى البائع عبأ اثبات بأنو قاـ بااللتزاـ  بالتسميـ الفعمي  

 .4لمشيئ المبيع الى المشترم 

 التنفيذ العيني لاللتزام بالتسميم  ال:أو 
 ،التنفيذ العيني مف الناحية العممية يطرح بالنسبة لعقد البيع االلكتركني اشكالية تطبيؽ

ما مف الناحية أ  ز حدكد الدكؿ،أك ذلؾ النو غالبا ما تفصؿ مسافات بعيدة بيف المتعاقديف قد تتج

                                                           

 ،ؽ بالجزاء المترتب عمى اخالؿ البائع بالتزامو بالتسميـلـ ينص المشرع الجزائرم عمى احكاـ خاصة في القانكف المدني تتعم  1
)ؽ ـ ؼ ( كاف كانتا غير  1611ك  1610عكس المشرع الفرنسي الذم اعاد ذكر الجزاء عف االخالؿ بالتسميـ في المادتيف 

 .مختمفتيف عف الحكـ العاـ
2
 BENABENT. Alain , op cit,p.131. 

 .141.ؽ، صخميؿ أحمد حسف قدادة، المرجع الساب  3
4 Cass.1ch.civ 19 mars 1996, Bull.civ i n 147 cité par Philippe LETOURNEAU , 
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      1القانكنية ) النظرية ( فال يكجد ما يمنع مف المطالبة بالتنفيذ العيني في ىذا النكع مف العقكد 
فانو  ،التنفيذ أكسكاء في االنعقاد  ،دل الحدكد الدكليةفي العقد الداخمي الذم ال يتع بينما

يستطيع المشترم طمب اجبار البائع عمى تسميـ المبيع اذا كاف معينا بذاتو كمكجكدا لـ ييمؾ كلـ 
جاز لممشترم أف يمجأ الى القضاء  ،فاذا لـ يقـ البائع بتسميـ المبيع المعيف بالذات .يتصرؼ فيو

 2كيتـ تنفيذ الحكـ جبرا  ،بائع بتسميمو المبيعلمحصكؿ عمى حكـ بالزاـ ال

كفي ىذه الحالة  ،كيجكز لممديف مثمما لمدائف المطالبة بالتنفيذ العيني أف يعرض القياـ بو     
كيشترط لممطالبة بالتنفيذ العيني كفقا الحكاـ  ،يمتنع عمى الدائف رفضو كالمطالبة بالتعكيض

اف يككف التنفيذ العيني ممكنا ثانييما  ،ليماأك ف ارم شرطمف القانكف المدني الجزائ 164المادة 
ككما يمكف  كيقع عمى البائع عبئ اثبات أنو قاـ بااللتزاـ بالتسميـ .ال يككف فيو ارىاؽ لممديف

فيمكف احيانا اف يفرضو القاضي اذ لـ يكف  ،مطالبة الدائف بالتنفيذ العيني متى تكافرت شركطو
نصت عميو الفقرة  كىك ما ،لاللتزاـ بالتسميـ يبرر فسخ العقداخالؿ جسيـ مف جانب البائع 

مف القانكف المدني الجزائرم كذلؾ بشرط اف يككف ىذا التنفيذ ما زاؿ  119الثانية مف المادة 
 .يحقؽ اليدؼ الذم يريده المشترم

يـ يتـ ستثناء عمى المبدأ الذم يقضي اف التنفيذ العيني لمتسمإكبالنسبة لمبيكع المثمية كك    
كذلؾ باف يحصؿ المشترم   ،فيمكف اف يتـ التنفيذ العيني عف غير طريؽ البائع ،بكاسطة البائع

عمى الشيئ المبيع بكاسطة الغير لكف عمى نفقة البائع الممتنع عف تنفيذ التزامو كىكما يعرؼ 
 166/2كيتـ ذلؾ تطبيقا لمقكاعد العامة المنصكص عمييا في نص المادة  ،برخصة االستبداؿ

 .3مف القانكف المدني الجزائرم

                                                           

 .385.ص المرجع  السابؽ، ،مصطفى مكسى العجارمة  1
 .245.ص ،سابؽالمرجع ال .......،أحكاـ البيع ،محمد حسيف منصكر  2
تنفيذ التزامو جاز لمدائ ف اف يحصؿ عمى شيئ مف النكع ذاتو الفقرة الثانية ؽ ـ ج ) فاذا لـ يقـ المديف ب 166تنص المادة  3

 عمى نفقة المديف بعد استئذاف القاضي كما يجكز لو اف يطالب بقيمة الشيئ مف غير اخالؿ بحقو في التعكيض (
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كحيث اف التنفيذ العيني لاللتزاـ ىك المبدأ، اذ يستطيع المشترم اجبار المديف البائع عمى      
فانو اذا لـ يقـ البائع بتسميـ المبيع المعيف بالذات جاز لممشترم اف  ،تنفيذه متى كاف ذلؾ ممكنا

كيجكز  ،ائع بتسميمو المبيع كيتـ تنفيذ الحكـ جبرايمجأ الى القضاء لمحصكؿ عمى حكـ بالزاـ الب
الحكـ عمى البائع بغرامة تيديدية عف كؿ يـك  ،لمقاضي لحث المشترم عمى تنفيذ التزامو عينا

 .تاخير في تنفيذ التزامو

اما اذا كاف المبيع معينا بالنكع فمممشترم بعد استئذاف القاضي الحصكؿ عمى المبيع مف ك       
بالتنفيذ عف طريؽ  ىكبدكف اذف في حالة االستعجاؿ كىذا ما يسم ،نفقة البائع االسكاؽ عمى

 االستبداؿ

 التنفيذ العيني بواسطة البائع1
صاؼ ك سمـ مبيعا غير مطابؽ لأل أك ،اذ لـ يقـ البائع بتسميـ المبيع في الميعاد المتفؽ عميو

 ،فيستطيع ىذا االخير ،عقدال يفي بالغرض الذم حدده المشترم في ال أكالمشترطة في العقد 
اف يجبر المديف عمى الكفاء بيذا االلتزاـ عينا كيتـ ذلؾ  ،باعتباره طرفا في عقد ممـز لمجانبيف

كىذا  ،1بالمجكء الى القضاء لمحصكؿ عمى حكـ يمـز البائع بتسميمو المبيع كيتـ تنفيذ الحكـ جبرا

                                                           

طبقا الحكاـ  التيديدة كذلؾ أكيمكف لمقاضي مف اجؿ اجبار المديف عمى التنفيذ العيني اف يشمؿ حكمو بالغرامة االجبارية  1
غير مالئـ ا   أكمف القانكف المدني الجزائرم التي تنص عمى انو ) اذا كاف تنفيذ االلتزاـ عينا غير ممكف  174/1نص المادة 

جاز لمدائف اف يحصؿ عمى حكـ بالزاـ المديف بيذا التنفيذ كبدفع غرامة اجبارية اذا امتنع عف  ،اذا قاـ بو المديف نفسو
لمحكـ عمى المديف بالغرامة االجبارية امكانية التنفيذ العيني لاللتزاـ كعميو اذا كاف التنفيذ مستحيال بسبب كيشترط  ،...(.ذلؾ

كال يحكـ القاضي بالتيديد المالي اال اذا امتنع  ،اجنبي عمى المديف انقضى االلتزاـ كامتنع بالتالي المجكء الى الغرامة االجبارية
فكر صدكر الحكـ اذ لـ يتضمف اجال لمتنفيذ فال يكفي اف يقـك الدائف  أك ،م يحدده القاضيالمديف عف التنفيذ في االجؿ الذ

الغرامة االجبارية ال تككف اال اذا امتنع المديف  أكالنالتيديد المالي  ،باعذار المديف ثـ يطمب مف القاضي الحكـ بتيديد مالي
غير مالئـ اال اذا قاـ بو المديف  أكنفيذ االلتزاـ عينا غير ممكف كيشترط كذلؾ في الغرامة االجبارية اف يككف ت ،عف التنفيذ

حيث ال يمكف االلتجاء الييا اال في الحاالت التي يككف فييا مف  ،كىذا الشرط يحدد مجاؿ المجكء الى الغرامة التيديدية ،نفسو
فال  ،يني جبرا عمى المديف ممكنا كبدكف تدخمواما حيث يككف التنفيذ الع ،غير مالئـ اال اذا قاـ بو المديف نفسو أكغير الممكف 

كبيذا فاف لمغرامة التيديدية أثر فعاؿ في سبيؿ حمؿ  ،يمكف المجكء الى الغرمة التيديدية بؿ كجب الحكـ مباشرة بالتنفيذ العيني
اال  ،قيمتو في القانكف الفرنسيركغـ فقداف ىذا النظاـ لقكتو ك  ،المديف عمى تنفيذ التزامو بالتسميـ تنفيذا عينيامتى كاف ذلؾ ممكنا

كقد تنبو المشرع  ،اف القضاء ال يزاؿ يتبع نظاـ الغرامة التيديدية كيرجع ذلؾ الى مايحدثو الحكـ بيا مف اثر نفسي لدل المديف
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يجبر  بقكليا "لى ك ائرم في فقرتيا األمف القانكف المدني الجز  164المادة  كفقا لما نصت عميو
 ".ممكنا  عمى تنفيذ التزامو عينيا متى كاف ذلؾ 181-180المديف بعد اعذاره طبقا لممادتيف 

 اذإف ،اف يككف ىذا التسميـ ممكنا كغير مستحيؿ ،كيشترط الجبار البائع عمى التسميـ        
شارة الى اف المقصكد االستحالة ىنا ىي مع اال ،استحاؿ تعيف العدكؿ عنو الى التنفيذ بمقابؿ

النو اذ كانت االستحالة راجعة الى سبب اجنبي انقضى  ،االستحالة الراجعة الى خطأ المديف
مف القانكف المدني  176االلتزاـ كامتنع الرجكع عمى المديف بالتعكيض طبؽ  الحكاـ المادة 

 .الجزائرم

 ،تحقيقو كفي اجبار المديف عمى الكفاء بو ارىاؽ لوكقد يككف التنفيذ العيني ممكنا لكف في      
 كفي ىذه الحالة يجكز لممديف اف يطمب مف القاضي اف يستبدؿ التنفيذ العيني بالتنفيذ عف

 .طريؽ التعكيض

كفي عقد البيع االلكتركني يمكف لممستيممؾ المطالبة بالتعكيض في حالة اخالؿ الميني       
مف قانكف االستيالؾ الفرنسي    L.121-20-3ا لنص المادة كذلؾ كفق ،بالتزامو بالتسميـ

يكما التي  30كالتي تمـز  الميني بتنفيذ العقد خالؿ أجؿ  ،كالمطبقة عمى عقكد البيع عف بعد
 ،كفي حالة عدـ تنفيذ العقد بسبب انعداـ الشيئ محؿ التسميـ ،تمي تقديـ الطمب مف المشترم

 .يضفإف ذلؾ يعطي المشترم الحؽ في العك 

 التنفيذ عمى نفقة البائع 2
لذلؾ يجكز لممشترم اف يقـك بشراء البضائع  ،يدخؿ االلتزاـ بالتسميـ في مفيـك االلتزاـ بعمؿ    

مف القانكف  170ممادة لكذلؾ طبقا  ،التي امتنع البائع عف تسميميا كيككف ذلؾ عمى نفقة البائع
                                                                                                                                                                                           

ى انو عم 174فنص مف خالؿ الفقرة الثانية مف المادة  ،الجزائرم عند كضعو لمتقنيف الى كجكب تقكية نظاـ الغرامة التيديدية
اذا رال القاضي باف مقدار الغرامة ليس كافيا الكراه المديف الممتنع عف التنفيذ جاز لو اف يزيد في الغرامة كمما رال داعيا 
لمزيادة،كمف يضير اف دكر القاضي في تحديده لمقدار الغرامة التيديدية ال ينحصر في تقدير ما اصاب الدائف مف ضرر 

كبيذه الكسيمة  ،تاخر في التنفيذ كانما يراعى ايضا في ىذا التعكيض العنؼ الذم بدا مف المديفبسبب ال أكبسبب عدـ التنفيذ 
  .408.ص،سابؽالمرجع ال ،امازكز لطيفة ،يكفؿ المشرع لنظاـ الغرامة التيديددية قكة ردعية. راجع في ذلؾ
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جاز لمدائف اف  ،يقـ المديف بتنفيذ التزامو اذا لـ،في االلتزاـ بعمؿ "المدني الجزائرم بنصيا 
يجب ك   "يطمب ترخيصا مف القضاء في تنفيذ االلتزاـ عمى نفقة المديف اذا كاف ىذا التنفيذ ممكنا

 مراعاة الشركط الكاردة فيو باالضافة الى االحكاـ التي تقضي بيا القكاعد العامة ذلؾالعماؿ 
جاز  ،كاصر المديف عمى عدـ تنفيذه ،مال معينافي حالة ما اذا كاف مكضكع االلتزاـ عأم 

اذا كاف ىذا التنفيذ  ،1لمدائف أف يطمب مف القضاء الترخيص لو في التنفيذ عمى نفقة المديف
ام  ،جاز لمدائف حؽ المطالبة بالتنفيذ بمقابؿ  ،فاذا أصر المديف عمى عدـ التنفيذ .مازاؿ ممكنا

 .2عف طريؽ التعكيض

نجد انو اذا كاف المبيع مف  ،مف القانكف المدني الجزائرم 166المادة  كبالرجكع الى نص     
فاف ىذا االخير يستطيع  ،االشياء المعينة  بنكعيا كلـ يقـ البائع بافرازه ك تسميمو الى المشترم

كما  ،3الحصكؿ عمى الشيئ مف النكع ذاتو مف السكؽ عمى نفقة البائع بعد استئذاف القاضي
 .تو دكف االخالؿ في الحالتيف بحقو في التعكيضيجكز اف يطالب بقيم

في حالة التاكد مف  ،كيمكف الحصكؿ عمى الشيئ المبيع مف السكؽ قبؿ حمكؿ ميعاد التسميـ    
المشترم ك  .اف البائع سكؼ لف يقكـ بالتسميـ في الميعاد المتفؽ عميو كذلؾ بعد اخطاره بذلؾ

لنية يفترض عميو اف يقـك باجرائو بأقؿ نفقات ف حسف اإف ، حينما يسمح لو بممارسة ىذا الحؽ
                                                           

عند عدـ تنفيذه اللتزامو  ،ؿ اخرأك الى مق في ىذا الصدد فقد اعتبرت المحكمة العميا الجزائرية أف لجكء االدارةك  107  
غ ـ  ،المحكمة العميا .مف ؽ ـ 170دكف ترخيص مف القاضي ىك مخالفة ألحكاـ القانكف أم نص المادة  ،التعاقدم

.109.ص ،1، العدد 1998،ؽ .ـ ،152934، ممؼ رقـ 18/03/1998  
 ،فؽ اخر التعديالت كمدعـ بأحدث اجتيادات المحمكة العميامصادر االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم ك  بمحاج ،العربي   2

 .48.،ص2014،دار ىكمو ،المصادر االرادية كاالرادة المنفردة ،ؿك الجزء األ
كمف الحكمة في اشتراط المشرع لالذف القضائي السابؽ في تخكفو مف االستعماؿ التعسفي مف المشترم لرخصة الحصكؿ ت  3

ىذا كمف جية اخرل يبقى اف الدائف يستطيع في حالة  ،ما يسمى باالسبداؿ  أكى نفقة البائع  عمى الشيئ مف النكع ذاتو عم
كلمقاضي السمطة التقديرية في  ،االستعجاؿ المجكء الى القضاء االستعجالي الستصدار حكـ يسمح لو باستعماؿ ىذه الرخصة

 ،معنى لتطمب القانكف الحصكؿ عمى اذف مف القضاءرفض االذف باالسبداؿ كذلؾ طبقا لظركؼ كؿ حالة حيث انو ال  أكمنح 
 ،كما اف االستبداؿ انما ىك تنفيذ عيني لاللتزاـ بالتسميـ ،اذا كاف ىذا االذف كاجبا عمى القاضي عندما يطالب بو الدائف

ذلؾ كاف يككف ك  ،اذا كانت الضركؼ تبرر ذلؾ ،حيث يستطيع رفضو ،كالقاضي يتمتع بسمطة تقديرية في الحكـ بالتنفيذ العيني
 .420،امازكز لطيفة، المرجع السابؽ، ص.مرىقا لمبائع كال يمحؽ المشترم ضرر جسيـ
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تككف االسعار قد ارتفعت  تفاديا ألفكلذلؾ فعميو يقـك بدراسة حالة السكؽ قبؿ الشراء  .ممكنة
 فيو ارتفاعا كبيرا االمر الذم قد يرىؽ البائع.

 طمب الفسخ ثانيا:      
فإنو   ،لاللتزاـ بالتسميـ المشترم مف الحصكؿ عمى التنفيذ العيني اذا  لـ يتمكف        

فالفسخ نظاـ قانكني يتمثؿ في الجزاء عمى  .في ىذه الحالة يستطيع أف يرفع دعكل فسخ المبيع
كىك حؽ لكؿ متعاقد في  ،1عدـ تنفيذ أحد المتعاقديف لما رتبو العقد مف التزامات في ذمتو

حؿ الرابطة  ،ر بالتزاموالعقكد الممزمة لمجانبيف في أف يطمب في حالة اخالؿ المتعاقد االخ
 .2العقدية كزكاؿ اثارىا بأثر رجعي

حيث يؤسس الفسخ عمى العدالة كحسف النية، ألف العدالة تقتضي عدـ إلزاـ شخص بعقد لـ     
كما يتنافى حسف النية مع االبقاء عمى عقد لـ يقـ أحد الطرفيف بتنفيذ  ،ينفذه الطرؼ االخر

 .3االلتزامات الناشئة عنو

ف كاف لممتعاقد الثاني الخيار  ،بالتزامو بالتسميـ كفي حالة اخالؿ المتعاقد           فإنو كا 
فإف ذلؾ ال يفيـ منو أف القاضي مقيد بإختيار المتعاقد لمفسخ  ،فسخو أكبيف طمب تنفيذ العقد 

كفي ضكء   مف القانكف المدني 119طبقا لنص المادة بؿ لو السمطة التقديرية الكاسعة 
أف يمنح المديف أجال لتنفيذ  أكلقضية كمصمحة األطراؼ، أف يقضي بفسخ العقد، مالبسات ا

كيجكز لمقاضي  "عمى أنو  4مف القانكف المدني 2فقرة  119حيث تنص المادة  ،التزامو بالتسميـ
                                                           

 ،اذا لـ يكؼ أحد المتعاقديف بالتزامو ،في العقكد الممزمة لمجانبيف "مف القانكف المدني عمى أنو فقرة أكلى  119تنص المادة   1
 "مع التعكيض في الحالتيف اذا اقتضى الحاؿ ذلؾ ،فسخو أكنفيذ العقد جاز لممتعاقد االخر بعد اعذاره المديف أف يطالب بت

العقد كاالرادة المنفردة،  ،ؿ التصرؼ القانكنيك الجزء األ ،النظرية العامة لاللتزاـ في القانكف المدني الجزائرم ،بمحاج العربي 2
 .300.،ص2004،الطبعة الثالثة ،ديكاف المطبكعات الجامعية

 .442.ص ،المرجع السابؽ ،امازكز لطيفة  3
فقرة كالتي جاء  281مف القانكف المدني، فقد نص المشرع عمى ىذا األجؿ في المادة  2فقرة  119اضافة الى نص المادة   4

فييا ".....غير أنو يجكز لمقضاء نظرا لمركز المديف، كمراعاة لمحالة االقتصادية أف يمنحك اجاال مالئمة المظركؼ دكف أف 
مدة سنة كأف يكقفك التنفيذ مع ابقاء جميع االمكر عمى حاليا....". كما أنو مما يؤكد عمى سمطة القاضي في منح تتجأكز ىذه 
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كما يجكز لو أف يرفض الفسخ اذا كاف ما لـ يكؼ بو  ،أف يمنح المديف أجال حسب الظركؼ
 ."بالنسبة الى كامؿ االلتزامات ىميةالمديف قميؿ األ

 ،فاذا تبيف لمقاضي أف ما تبقى بذمة المديف مف التزامات قميؿ مقارنة مع ما تـ تنفيذه       
 ،فقد يرفض الفسخ كيمنح المديف أجال لتنفيذ ما تبقى ،كأف مصمحة الدائف ال تتأثر نتيجة لذلؾ

ما اذا تبيف لو أف الفسخ أكثر ضمانا كأ ،كقد يعفيو مف التنفيذ مكتفيا بمنح الدائف تعكيضا
كلو ايضا اف يحكـ لمدائف بالتعكيض زيادة عمى  ،فال شؾ أنو يقضي بو ،لمصمحة األطراؼ

 .1الفسخ

غير أنو ال يجكز لمقاضي الحكـ بالفسخ دكف طمب المتعاقد حتى كلك تبيف لو حدكث     
كيجكز لو كذلؾ التمسؾ  ،إخالؿ مف جانب البائع ألف الفسخ رخصة لممشترم كليست لمقاضي

 .2بالتنفيذ رغـ عدـ قياـ البائع بتنفيذ التزامو

الضماف المقرر في الفسخ القضائي ال يكفي لكحده في مكاجية كقد يرل المشترم أف      
فيقـك بتضميف العقد شرطا يقضي بفسخ العقد تمقائيا بسبب عدـ  ،اخالؿ البائع بالتزامو بالتسميـ

حيث  ،كالغرض منو تجنب السمطة التقديرية لمقاضي ،ى بالفسخ االتفاقيكىك ما يسم ،التنفيذ
يقتصر دكره عمى معاينة مدل تكافر الشركط التي كضعيا المتعاقداف مف أجؿ تحقؽ الفسخ 

مف القانكف المدني بنصيا " يجكز االتفاؽ عمى أف يعتبر  120كىذا طبقا لممادة  ،كثبيت ذلؾ
عدـ الكفاء بااللتزامات الناشئة عنو بمجرد تحقيؽ الشركط  العقد مفسكخا بحكـ القانكف عند

                                                                                                                                                                                           

المديف أجال، ماقضت بو المحكمة العمياعمى أنو)  بأف قضاة المجمس عندما منحك لممطعكف ضدىا اجال لتنفيذ التزاماتيا 
ة السائدة في المنطقة التي ترتب عنيا عدـ الكفاء بااللتزامات الناشئة عف معتمديف في ذلؾ عمى الظركؼ االمنية االستثنائي

، ـ، 212782، ممؼ رقـ 12/01/2000العقد بصفة مؤقتة يككنكف قد طبقك القانكف تطبيقا سميما (، المحكمة العميا 
 .114،العدد األكؿ، ص.2001ؽ،،
 .434.ص،2012،الجزائر ،شرمكفـ لمن ،النظرية العامة لمعقد ،االلتزامات ،عمي فياللي 1
إف الحكـ بفسخ العقد مع منح التعكيض دكف أف يطالب بذلؾ الطاعف الذم تمسؾ  "أنو  مفكىك ماقضت بو المحمة العميا   2

"، اذا كاف يتعيف عمى قضاة المكضكع التقيد بالدعكل كطمباتيا  ،مف التقنيف المدني 119بتنفيذ العقد ىك تطبيؽ سيئ  لممادة 
 .446امازكز لطيفة، المرجع السابؽ، ص. عفنقال  ،قرار غير منشكر ،225843ممؼ رقـ ، 20/02/2002العميا  المحكمة 
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الذم يحدد  ،كىذا الشرط ال يعفي مف اإلعذار ،المتفؽ عمييا كبدكف حاجة الى حكـ قضائي
 حسب العرؼ عند عدـ تحديده مف طرؼ المتعاقديف". 

ـ كجكد أحاـ كفي ظؿ عد ،كبالنسبة لمفسخ بسبب اإلخالؿ بالتسميـ في عقد البيع االلكتركني    
نجد  أف المشرع  ،كبالرجكع الى القكانيف المقارنة ،خاصة في القانكف الجزائرم في ىذا الشأف

عمى أنو      " يحجر  1مف قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية 26التكنسي نص في الفصؿ 
كفي  ،مؾلـ تصدر بشأنو طمبية مف قبؿ المستي ،عمى البائع  تسميـ منتج مشركط بطمب الدفع

حالة عدـ تسميـ منتج الى المستيمؾ لـ تصدر بشأنو طمبية اليمكف مطالبة ىذااالخير بسعره 
 ككمفة تسميمو".

مف نفس القانكف "  بقطع النظر عف جبر الضرر لفائدة   31كما جاء في الفصؿ       
اذا لـ  أك ،ةيمكف ليذا األخير ارجاع المنتج عمى حالتو اذا كاف غير مطابؽ لمطمبي ،المستيمؾ

تحتسب بداية مف تاريخ التسميـ  ،يحتـر البائع اجاؿ التسميـ كذلؾ خالؿ مدة عشرة اياـ عمؿ
كفي ىذه الحالة يتعيف عمى البائع ارجاع المبمغ المدفكع كالمصاريؼ الناجمة عف ذلؾ الى  

 المستيمؾ خالؿ مدة عشرة اياـ عمؿ مف تاريخ ارجاع المنتكج ".

يفسخ  ،نو باستثناء حالة القكة القاىرةأ عمى  مف نفس القانكف 35الفصؿ كما جاء في        
خؿ البائع بالتزاماتو كيسترجع المستيمؾ المبمغ المدفكع بقطع النظر عف جبر الضرر أالعقد اذا  
 2الالحؽ بو

                                                           

اب 11 ،المنشكر في الرائد الرسمي لمجميكرية التك نسية 2000القانكف التكنسي لممبادالت كالتجارة االلكتركنية لسنة    1
 .2085.ص ،64 عدد 2000

2
 أكيتعيف عمى البائع في صكرة عدـ تكفير  المنتج   "لتجارة االلكتركنية التكنسي عمى أنو مف  قانكف ا 35نصت المادة  

ساعة قبؿ تاريخ التسميـ المنصكص عميو في العقد كارجاع كامؿ  24صاه قالخدمة المطمكبة إعالـ المستيمؾ بذلؾ في أجؿ أ
البائع بالتزاماتو كيسترجع المستيمؾ المبمغ المدفكع بقطع  المدفكع لصاحبو كباستثناء حاالت القكة القاىرة يفسخ العقد اذا أخؿ

 ".النظر عف جبر الضرر الالحؽ بو
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كيمكف القكؿ أف ىذه النصكص التي جاء بيا المشرع  التكنسي في قانكف المبادالت   
ىي مطابقة لما كرد في األحكاـ  ،كتركنية في حالة  إخالؿ البائع بااللتزاـ  بالتسميـكالتجارة االل

كالمتمثمة في حؽ المستيمؾ في استرجاع  ،العامة في القانكف المدني الجزائرم كالمتعمقة بالفسخ
مع االحتفاظ بحقو في التعكيض نتيجة ممحقو مف أضرار نتيجة ىذا  ،ما دفعو مف ثمف

 اإلخالؿ.

مف قانكف االستيالؾ الفرنسي كالتي تطبؽ عمى  L.114-1كما أنو كفقا لنص المادة     
فإف الميني يقع عمى عاتقو التزاـ بإعالـ المستيمؾ بأجؿ التسميـ  ،البيع االكتركني  عقكدجميع 

اياـ كبإستثناء  07ز أجؿ التسميـ مدة أك كفي حالة تج.في عقكد البيع ذات التنفيذ غير مباشر
يكما المكالية فسخ العقد عف طريؽ رسالة  60فيمكف لممستيمؾ خالؿ أجؿ  ،كة القاىرةحالة الق

 .مكصى عمييا مع االشعار باالستالـ

أف يحدث في عقد البيع االلكتركني عمى خالؼ العقكد  شارة الى أنو يمكفكتجب اإل      
كيمكف تصكر ذلؾ  ،ترماألخرل  أف يككف إخالؿ البائع باإللتزاـ بالتسميـ بسبب يرجع الى المش

حيث أنو كثيرا ما  ،مف  خالؿ إخالؿ المستيمؾ بالتزامات ممقاة عمى عاتقو في عمميات سابقة
تمجأ شركات التعاقد الى إنشاء بطاقات لممتعامميف معيا مف خالؿ االستفادة مف التسييالت 

كقعت معيـ مشاكؿ  المقدمة بكاسطة االنترنت إلدارة الطمبات مف أجؿ عدـ تسميـ الزبائف الذيف
 أثناء الطمبات السابقة.

ك عمال بذلؾ  فإف استبعاد طمبات بعض العمالء  في بعض الحاالت يجب أف يعتبر  كما    
 أككمثاؿ ذلؾ الحالة التي ال  يقـك فييا العمالء بسداد ثمف أحد المنتجات  ،لك كاف مشركعا

 . 1بعضيا كالتي تعاقد عمييا مف قبؿ

                                                           

        .308 .صالمرجع السابؽ،  ،مد مصطفى أبك حسيفأشرؼ  مح  1
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جة ألف عممية الشراء عبر االنترنت قد يتدخؿ فييا عدة كسطاء مف اجؿ كما كأنو كنتي    
كمف أجؿ ذلؾ  ،اتماميا، فإنو يطرح مشكؿ قياـ مسؤكلية ذلؾ الكسيط  في حالة االخالؿ بالتنفيذ

لى عمى أنو أك فقرة  15في مادتو  1 2004جكاف  21نص المشرع الفرنسي بمكجب القانكف رقـ 
معنكيا مسؤكال اتجاه المشترم  أكنترنت سكاء كاف شخصا طبيعيا يعد مقدـ الخدمات عبر اال

مف  أكسكاء كاف التنفيذ مف طرفو  ،عف حسف تنفيذ االلتزامات الناتجة عف عقد البيع االلكتركني
 قبؿ شخص اخر.  

 أكمقدـ الخدمة عبر االنترنت أف ينفي المسؤكلية عنو   أكغير أنو يمكف لمبائع        
الى حادث  أك ،التنفيذ السيئ لمعقد يرجع الى المشترم أكثبت أف عدـ التنفيذ جزء منيا اذا أ

 .2الى قكة قاىرة أكفجائي  ال يمكف تكقعو  صادر عف الغير 

فإنو مف اىـ االلتزامات الممقاة عمى عاتؽ البائع في عقد البيع  ،كباالضافة الى االلتزاـ بالتسميـ 
 .ماف العيكب الخفيةااللكتركني االلتزاـ بضماف التعرض كض

 

 

 

                                                           

1 Loi N 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ((L.C.E.N ) 
publiée au journal officiel du 22 juin2004.Disponible sur le site :WWW.justic.gouv.fr 
2  PIQUEREAU Thomas , Concurrence , Consommation2013-2014, memonto pratique,éd 
Francis Lefebvre ,2012, p.1332. 
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 المبحث الثاني

 وب الخفيةيضمان التعرض وضمان العااللتزام 
 ،فكؿ التزاـ يقابمو حؽ ،يقـك عقد البيع عمى اساس تعادؿ االداءات تحقيقا لمعدالة العقدية      

فاف عميو التزاما بتمكيف المشترم مف االنتفاع  ،فاذا كاف البائع مف حقو الثمف كالتصرؼ فيو
جزئيا  أككيمتنع عف كؿ ما مف شأنو حرماف المشترم مف االنتفاع بالمبيع حرمانا كميا  ،لمبيعبا
 .حتى مف فعؿ الغير متى كاف مستندا في تعرضو لسبب يرجع الى البائع أك

كاف  ،كبذلؾ ال يكفي في عقد البيع اف يقكـ البائع بنقؿ ممكية الشيئ المبيع الى المشترم      
بؿ يجب عميو باالضافة الى ذلؾ اف يضمف لممشترم حيازة ىادئة ككاممة مف  ،يقـك بتسميمو لو

 .1كقت تسممو لممبيع، بأف يحميو مف كؿ تعد عمى ىذه الحيازة 

كاف يدفع  ،ك يبرز االلتزاـ بالضماف مف خالؿ التزاـ البائع بعدـ تعرضو شخصيا لممشترم      
 أككاستحؽ المبيع كمو  ،ع ىذا التعرضكاذا لـ يستطع دف ،عنو ام تعرض صادر مف الغير

كالى جانب ذلؾ يمـز  .2كاف عمى البائع تعكيض المشترم عما اصابو مف ضرر ،بعضو لمغير
البائع ايضا بضماف صالحية المبيع كخمكه مف العيكب الخفية التي تجعمو غير صالح لتحقيؽ 

 .3الغاية المقصكدة منو

                                                           

ماف بتحديد كظيفي كنكعي مقررا مدني عندما بيف ماىية الض 1652المادة  في الذم نص عميو المشرع الفرنسي  كىك االمر 1
 انو 

«  La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a objet :Le premier est la possession paisible 
de la chose ;Le second , les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ». 

كسكاء كانت ىذه المنقكالت  ،عقار أكسكاء كاف محميا منقكال  ،يكعبدني بجميع أنكاع الفي القانكف الم يتعمؽ الضماف الكارد  2
فيك  03-09أما بالنسبة لمضماف الكارد في قانكف حماية المستيمؾ  .تجاريا أكسكاء كاف البيع مدنيا  ،غير مادية أكمادية 

. ككر الى عيكب الخدمات المرتبطة باقتناء السمعةمذالمف القانكف  09كيمتد كفقا لنص المادة  ،يشمؿ المنتجات كالخدمات
منصكر مجاجي، الضماف كالية لتجسيد الحماية المستدامة لممستيمؾ في التشريع الجزائرم، مجمة البحكث كالدراسات العممية، 

 .158،ص.02، الجزء 08، العدد 2014جامعة الدكتكر يحي فارس، 
 .265.ص ،مرجع سابؽ ،كااللكتركنية كالدكلية كحماية المستيمؾأحكاـ البيع التقميدية  ،محمد حسيف منصكر  3
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أقر المشرع في   ،المحترؼ أكاتجاه البائع المنتج كتقريرا لحماية المشترم المستيمؾ       
كىك ضماف العيكب الخفية كالصفات لما ليا مف  ،التزاما يقع عمى عاتؽ البائع 1القانكف المدني

 .اىمية تكاد تظير بصكرة كاضحة في التعاقدات المبرمة عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة

قد البيع العادم اال في الكسيمة المنعقدة بو كبما اف عقد البيع االلكتركني ال يختمؼ عف ع    
كاف كاف يمتاز ببعض الخصائص اال انو يمكف االعتماد عمى القكاعد العامة لاللتزاـ بضماف 

كذلؾ ماداـ اف العقد يرتب  ،عدـ التعرض المنصكص عمييا في عقد البيع في القانكف المدني
ه االلتزامات االلتزاـ بضماف التعرض كمف بيف ىذ .نفس االلتزامات في عقد البيع التقميدم

 .2لممشترم في المبيع كىك التزاـ يقع عمى البائع

رد في القانكف أك غير اف التسائؿ يطرح الى ام مدل يمكف تطبيؽ ىذه االلتزامات كفؽ م    
 عمى التعاقدات المبرمة عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة ؟ ،المدني مف احكاـ

صرم اف االلتزامات التي يمكف تطبيقيا بخصكص الضماف عمى يرل جانب مف الفقو الم     
التعاقدات المستحدثة ىي التزاـ البائع بضماف التعرض المادم كضماف العيكب الخفية 

مف الغير مستبعد حدكثو الف  أكذلؾ اف التعرض القانكني كسكاء كاف مف البائع  ،كالصفات
ة غالبا ما يككف منقكال كالحيازة في المنقكؿ المبيع المتعاقد عميو عبر كسائؿ االتصاؿ الحديث

كما اف ضماف العيكب الخفية كالصفات تبرز اىميتيا في التعاقد المبـر عبر  .سند المكمية
                                                           

كعف  نظـ المشرع الجزائرم ىذا االلتزاـ ضمف االحكاـ الخاصة لعقد البيع لكنو جعمو مستقال بذاتو عف االلتزاـ بنقؿ الممكية  1 
، كذلؾ ابتداء مف مف القانكف المدني 1641في المادة االلتزاـ بالتسميـ تماشيا مع االتجاه الحديث الذم سمكو القانكف الفرنسي 

ؽ ـ ج بالنسبة  386الى المادة  379بالنسبة لضماف التعرض كاالستحقاؽ كمف المادة  ؽ ـ ج 378الى المادة  371المادة 
مف  رد االلتزاـ بالضماف في شكمو المختمط في قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش ابتداءأك كاف كاف قد  ،لضماف العيكب الخفية
 .المادة الثالثة عشر منو

المتعمؽ بحماية المستيمؾ  03-09باالضافة الى قكاعد القانكف المدني نص المشرع الجزائرم عمى الضماف في القانكف رقـ   2
الضماف التزاـ كؿ متدخؿ خالؿ  "التالي  التي عرفت الضماف بكجو عاـ عمى النحك 03كقمع الغش كتحديدا في نص المادة 

تعديؿ الخدمة عمى  أكتصميح السمعة  أكارجاع ثمنو  أكفي حالة ظيكر عيب بالمنتكج باستبداؿ ىذا االخير  ،ة معينةفترة زمني
عتادا  أكالة  أكأداة  أكيستفيد كؿ مقتف ألم منتكج سكاء كاف جيازا  "مف نفس القانكف عمى أنو  13كما نصت المادة  "نفقتو 

 ".ف بقكة القانكفأم مادة تجييزية مف الضما أكمركبة  أك
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كسائؿ اال تصاؿ الحديثة نتيجة ظيكر سمع متنكعة في ىذا المجاؿ ميكانيكية ككيربائية 
 أكمنتجات معيبة  أكمات كظيكر سمع باالضافة الى التطكر الفني اليائؿ في الخد ،كمعمكماتية

 .1فكانت بذلؾ الحاجة الى ىذا االلتزاـ ىي األكثر كاألىـ ،خطرة

كيعد االلتزاـ بالضماف في عقد البيع االلكتركني ضركريا النو  يبـر عف بعد مف جية      
كانية اثناء العقد مف جية اخرل، اضافة الى ام أكككذلؾ عدـ امكانية  معاينة محؿ العقد قبؿ 

تعاقد شخص عمى محؿ عقد جديد  ال يككف عمى دراية كافية بو اال اذا استخدمو لمرات عديدة 
اذ االساس في العقد تسميـ محؿ  ،كىك ما يؤدم الى عدـ تحقيؽ االنتفاع الكامؿ بمحؿ العقد

سب مطابقا كصالحا  لالستعماؿ مما يحقؽ االنتفاع بالمبيع بح ،العقد  سميما  خاليا مف العيكب
 .الغرض المقصكد

كتتمثؿ صكر االلتزاـ بالضماف في االلتزاـ بضماف التعرض كاالستحقاؽ كااللتزاـ بضماف       
ام امتناع البائع عف التعكيض  ،التعرض الشخصي ،كيشمؿ ضماف التعرض ،العيكب الخفية

عرض كاذا انتيى ىذا الت ،كما يشمؿ التزاـ البائع بدفع تعرض الغير لممشترم .لممشترم
 .2باستحقاؽ الغير لممبيع كاف البائع ممتزما بتعكيض المشترم

لتزاـ منيما لإلؿ ك األيخصص ىذ االلتزاـ بالضماف ضمف مطمبيف :  كسنقـك بدراسة     
 .ك الثاني االلتزاـ بضماف العيكب الخفية ،بضماف التعرض

 

 

 

 
                                                           

 .318.ص ،مرجع سابؽ ،أشرؼ محمد مصطفى ابك الحسف  1
 .126.،ص2006،المطبكعات الجزائرية ديكاف،عقد البيع في القانكف المدني الجزائرم ،محمد حسنيف  2
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 لوالمطمب األ 

 االلتزام بضمان التعرض
بضماف التعرض كاالستحقاؽ أىمية كبيرة مف الجية النظرية يأخذ االلتزاـ البائع     

كالجية العممية ايضا، فمف الجية النظرية يحتؿ أىمية في  مختمؼ العقكد نتيجة ما يثيره مف 
كاحكاـ ىذا الضماف  ،منيا  تحديد طبيعة االعماؿ المكجبة لمضماف ك شركطو  1عديدة مسائؿ

غالبية المنازعات في مختمؼ العقكد كخاصة  ، فإفميةما مف الجية العمأ .كاساس االلتزاـ بو
غيره مما يؤدم الى االخالؿ في التكازف  أكعقد البيع تنشأ بسبب التعرض مف المتعاقد نفسو 

 .العقدم

فاذا قاـ البائع بتنفيذ التزامو بضماف التعرض تنفيذا عينيا باف يدفع التعرض عف         
 ،بعضو أكفي حيف اذا استحؽ المبيع لمغير  كمو  .و كامالفانو يككف قد ادل التزام ،المشترم

   .2عندىا يككف البائع قد اخؿ بالتزامو فنصبح اماـ ضماف االستحقاؽ

كيقصد بضماف االستحقاؽ اف يضمف البائع لممشترم كؿ ما يتعرض لو المبيع مف حؽ      
البائع عمى العقار  يظير حؽ ارتفاؽ لغير أك ،كأف يبيع شخص ممؾ غيره ،يثبت لمغير فيو

كيعرؼ ضماف التعرض بانو ضماف البائع كؿ فعؿ  .يظير حؽ المستأجر عمى المبيعأك المبيع 
كيككف مف شأنو المساس بحؽ المشترم في التمتع بممكية المبيع كمو  ،مف غيره أكصادر منو 

 .3بعضو أك

                                                           

نما يشمؿ كؿ العقكد الناقمة الممكية ،ال يقتصر االلتزاـ بالضماف عمى عقد البيع فقط  1 كقد نظـ  ،الشركةكالمقايضة كعقد  ،كا 
خميؿ أحمد حسف  ،عمى أساس أف عقد البيع يعد العقد الذم نشأ فيو ىذا االلتزاـ ،المشرع الجزائرم ىذا االلتزاـ ضمف عقد البيع

 .144قدادة، المرجع السابؽ، ص.
 .157.ص 2004،االردف ،عالـ الكتاب الحديث ،دراسة مقارنة ،مشكالت التعاقد عبر االنترنت ،بشار طالؿ المكمني  2 

 .157.ص ،المرجع نفسو  3
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 "عمى مايمي 1ؼؽ ـ  1625ؽ ـ ج المقابمة لممادة  371كفي ىذا الصدد نصت المادة      
بعضو سكاء كاف التعرض مف  أكيضمف البائع عدـ التعرض لممشترم في االنتفاع بالمبيع كمو 

مف فعؿ الغير يككف لو كقت البيع حؽ عمى المبيع يعارض بو المشترم كيككف البائع  أكفعمو 
البائع مطالبا بالضماف كلك كاف حؽ ذلؾ الغير قد ثبت بعد البيع كقد اؿ اليو ىذا الحؽ مف 

 ."نفسو

كبمقتضى ىذا النص فاف ضماف التعرض الشخصي ال يشترط فيو اف يككف تعرضا قانكنيا     
ام مستندا الى االدعاء بحؽ عمى المبيع اذ اف البائع بمقتضى عقد البيع ممتـز باالمتناع عف 

اف اذا ك االما تعرض الغير فال يضمنو البائع أ .التعرض لممشترم كلك كاف تعرضا ماديا
 .2تعرضا قانكنيا ام مستندا الى االدعاء  بحؽ عمى المبيع

كيتجسد ذلؾ مف  ،كيمكف اف يقـك التعرض الصادر مف الغير بناء عمى غش مف البائع        
الناحية العممية عندما يقـك الغير بتعرض قانكني لممشترم كال سيما اذا استند الغير في تعرضو 

كما لك  ،ككاف البائع ىك الذم تسبب في قياـ ىذا الحؽ ،ععمى سبب قانكني ال حؽ عمى البي
قاـ البائع ببيعو ثانية الى مشترم اخر تسمـ المبيع فعال كتمسؾ ىذا األخير بقاعدة الحيازة في 

 .3المنقكؿ سند الممكية

 

 

 
                                                           

1 Article1625 «  La  garantie que le vendeur  doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est 
la possession paisible de la chose vendue ; le second , les défauts cachés de cette chose ou 
les vices rédhibitoires ».   

 .128.ص ،سابؽالمرجع ال ،حمد حسنيفم  2
 ،2011 ،االردف ،دار الثقافة ،دراسة تحميمية مقارنة في القانكف المدني ،نظرية الغش في العقد ،ىمدير أسعد أحمد  3
 .389.ص
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 لوالفرع األ 

 ضمان التعرض الشخصي
ي حيازتو لممبيع نتيجة طبيعية يعد  التزاـ البائع اتجاه المشترم بعدـ تعرضو الشخصي لو ف   

كيفرض عميو حسف النية في تنفيذ  ،اللتزامو بنقؿ ممكية المبيع كتسميمو لو مجردا مف كؿ حؽ
حتى  ،المساس بحيازة المشترم لممبيع أكالعقكد االمتناع عف كؿ ما مف شأنو التاثير السمبي 

انتفاع  أكلبائع بنقؿ الممكية الف ذلؾ يصطدـ بالتزاـ ا ،العمؿ قانكني أككلك كاف ذلؾ الفعؿ 
 .1المشترم بالمبيع

فانو مف باب  ،البائع يضمف سالمة المبيع مف ام حؽ لمغير يعترض لممشترم كألف       
اذ أف التزاـ البائع في ىذه الحالة ىك التزاـ  ،لى اف يضمف تعرضو الشخصي لممشترمأك 

  .2عمى الشيئ المبيع باالمتناع عف عمؿ يحكؿ بيف المشترم كتمتعو بامتيازاتو

تي ىذا االخير بأحد األفعاؿ التي مف شأنيا اف أكيتحقؽ التعرض الصادر عف البائع عندما ي   
مف شاف تمؾ االفعاؿ  أك ،جزئيا أكانتفاعا كميا  ،تؤدم الى حرماف المشترم مف االنتفاع بالمبيع

منا لتعرضو سكاء كاف فيككف البائع ضا ،اف تحـر المشترم مف حيازة المبيع حيازة ىادئة
تعرضا قانكنيا كقياـ البائع باالدعاء  أك ،تعرضو ماديا كقيامو بمنع المشترم مف االنتفاع بالمبيع

 3يتعارض مع حؽ المشترم الذم انتقؿ اليو بمكجب عقد البيع ،باف لو حقا عمى المبيع
صميـ برنامج كمف بيف االمثمة التطبيقية لمتعرض الشخص في عقد البيع االلكتركني ىك ت

يقـك  أك ،معمكمات لشخص معيف كبيعو لو ثـ يقكـ البائع باتالفو مف خالؿ زرع فيركس داخمو
البائع بمساعدة المشترم ببيعو لبرنامج معمكماتي مع اعطائو كيفية استخداه كتشغيمو في 

                                                           

1 Philippe et  AYNES  Laurent et  GAUTHIER Pierre Yves, Droit civil , ,les contrats spéciaux, 
2eme éd., L.G.D.J. Deférnois,Paris,2005 p.217. 

 .158.ص ،سابؽالمرجع ال ،بشار طالؿ المكمني  2
 .358.ص ،سابؽالمرجع ال ،مأك سيد محمد سيد شعر    3
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 أك ،ثـ يقـك بادخاؿ فيركس عمى البرنامج دكف اف يشعر بو المستخدـ ،حاسكبو الشخصي
 .1عو في الجياز دكف اف يعمـ المشترم بذلؾيزر 

 :ال : انواع التعرض الشخصيأو 
 .تعرضا قانكنيا أكماديا  ما تعرضاإكيككف التعرض الشخصي 

 التعرض المادي  1
كىك يترتب عمى التزاـ  ،يعتبر التزاـ البائع بضماف التعرض  التزاما ناتجا عف عقد البيع      

ميمو لممشترم مجردا مف كؿ حؽ، كيعد في ذات الكقت مف البائع بنقؿ ممكية المبيع كتس
حيث اف التزاـ البائع بضماف  تعرضو المادم ىك التزاـ  ،مقتضيات حسف النية في تنفيذ العقكد

 2أم أف االخالؿ بو يتحقؽ بمجرد القياـ بالعمؿ الكاجب االمتناع عنو باالمتناع عف عمؿ،

غير مباشرة  أكئع عف ام فعؿ يؤدم بصكرة مباشرة كيقصد بالتعرض المادم أف يمتنع البا    
االعماؿ التي يقصد بيا  اكبذلؾ يعد تعرضا مادي ،الى تعكير حيازة المشترم كانتفاعو بالمبيع

يسترد زبائف المحؿ مف خالؿ فتح محؿ في نفس الحي  أكبائع المحؿ التجارم أف يحتفظ البائع 
الحالة عمى أساس االخالؿ بالتزاـ تعاقدم ىك سس الدعكل في ىذه ألمباشرة نفس التجارة، كت

التزاـ بضماف التعرض الشخصي كليس استنادا عمى المسؤكلية التقصيرية عف المنافسة غير 
 .3المشركعة

كبالنسبة لعقد البيع االلكتركني تعتبر اعماؿ التعرض المادية التي تمس برامج الكمبيكتر    
مما جعميا تحدث نكعا مف التعديؿ عمى  ،نترنتأبرز مثاؿ عمى كقكع التعرض في  بيئة اال

بؿ  ،فمـ تعد تقتصر عمى صكر المساس المادم بالشيئ ،القكاعد التقميدية لاللتزاـ بالضماف

                                                           

جامعة كمية الحكؽ  ،رسالة دكتكراه ،التزامات المتعاقديف في عقد البيع االلكتركني المبـر عبر االنترنت ،بف جديد فتحي  1
 .274.،ص2013/2014 ،دم بمعباسسي،الجياللي اليابس

 .322.ص،المرجع السابؽ ،أشرؼ مصطفى ابك حسيف 2
 .159.ص ،سابؽالمرجع ال ،بشار طالؿ المكمني 3
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اتسعت لتشمؿ كؿ تعرض عف بعد باستخداـ كياف معنكم يؤثر في البرامج المعمكماتية كغيرىا 
 .1مف المكاد التي يمكف تحميميا عف طريؽ االنترنت

 :التعرض القانوني 2
يقصد بالتعرض القانكني اف يدعي البائع حقا عمى المبيع يتعارض مع حؽ المشترم في       

بخالؼ التعرض  ، يككف مف خالؿ منازعة المشترم بممكية المبيع فيك ،ممكية ىذا المبيع
حيازة  تجعؿ مف المشترم ال  يحكز الشيئ المبيع تككف مادية   فعاؿأالمادم الذم ينصب عمى 

 .2ىادئة 

كيككف  التعرض القانكني في حالة استناد البائع الى حؽ عمى المبيع في مكاجية المشترم   
ستغؿ عدـ قياـ ىذا االخير بالتسجيؿ كيطالب باسترداد يك ،كأف يسمـ البائع المبيع لممشترم

                                                           

فمك  ،معنكيا أكفي مجاؿ التعاقد عبر االنترنت يمكف اف نتصكر كجكد مثؿ ىذا التعرض المادم سكاء كاف مف طبيعتو ماديا   1
يض ثمنيا بشكؿ استثنائي كمفاجئ بعد قيامو ببيع كمية كبيرة منيا الحد التجار بالسعر المعتاد قاـ ببيع أجيزة كيربائية بتخف

غير انو يبدك اف السمع غير الماديةىي أفضؿ السمع التي  ،فاف ذلؾ يعتبر تعرضا غير مشركع أصاب المشترم بضرر كبير
أمثمة ىذه السمع برامج الكمبيكتر كممفات المقطكعات  كيب كمفيمكف التعامؿ فييا باستخداـ التجارة االلكتركنية كتسكيقيا عبر ال

ككمثاؿ تطبيقي عمى التعرض المادم عف بعد باسخداـ الكمبيكتر المبيعات التي مف طبيعتيا ،الصكتية كالكتب االلكتركنية
النظاـ المعمكماتي كبالتحقؽ معنكية كبرامج المعمكمات حيث يفاجأ المشترم بعد اف يستمـ البرنامج  مف البائع الميني بشمؿ في 

تبيف اف البائع الميني لمبرنامج قد اعتدل عمى البرنامج مستخدما في ذلؾ صكرة التعرض بالفيركس عف بعد عف طريؽ جياز 
كالتعرض بالفيركس الصادر مف البائع كاف كاف ليس فعال ماديا مممكسا بالمعنى المفظي كانما ىك فعؿ معنكم الف ،المكدـ

ك اال برنامج حاسب كلكنو برنامج خبيث كليد ذىف صاحبو، كىناؾ صكرة ثانية كىي تمؾ الصكرة التي يقـك فييا الفيركس ماى
البائع الميني لمبرنامج باستخداـ فيركس الباب الخمفي الذم يقـك فيو البائع بزراعة ما يشاء مف فيركسات في النظاـ المعمكماتي 

ؾ صكرة اخرل كىي المرحمة التي يقـك فييا البائع الميني بمساعدة المستخدـ كامداده كىنا،لممستخدـ عامدا أثناء صناعة برنامج
حيث يستطيع احد تابعي البائع بحكـ طبيعة عممو الذم يعرؼ ،بالمعمكمات كاالمكانات االزمة لتشغيؿ البرنامج عمى احسف كجو

كما يمكف لمبائع الميني اف يزرع ذلؾ النكع مف  ،كممة المركر أف يدخؿ فيركسات عمى البرنامج دكف اف م شعر بو المستخدـ
الفيركسات في مكاف معيف يصعب عمى المستخدـ مالحضتيا مثؿ الذاكرة كتنتظر في ىذا المكاف حتى تشير ساعة الحاسب 

المرجع  ،ف أشرؼ مصطفى ابك حسيفأانظر في ىذا الش ،الى تاريخ معيف فتقـك بتشغيؿ نفسيا كتنفيذ أعماؿ تدميرية
 .223.ص،ؽالساب
 .359.ص ،المرجع السابؽ ،مأك سيد محمد سيد شعر  2
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اف يدفع ىذه  فيمكف في ىذه الحالة لممشترم ،المبيع استنادا الى اف ممكية العقار ال زالت لو
 .1الدعكل بالضماف

كاف يدعي اف لو حؽ ارتفاؽ  ،اما اف يككف حقا عينيا ،كالحؽ الذم يدعيو البائع عمى المبيع   
كاف يدعي  ،كما قد يككف حقا شخصيا يدعيو البائع عمى المبيع ،ام حؽ عمى الشيئ المبيع أك

بيع العقار الى المشترم خاليا مف كىك قد كاف قد قاـ ب ،انو مستاجر لمعقار الذم باعو لممشترم
 حقكؽ الغير عميو.

نو يصعب حدكث التعرض الصادر أكبتطبيؽ ما سبؽ عمى عقد البيع االلكتركني يتبيف      
كىكما كرد في  ، مف البائع نفسو لحرصو عمى سمعتو كلضماف اسمرار المعامالت التجارية معو

في عقد البيع  بعدت التعرض الصادر مف البائعالتي است 1980اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لسنة 
اال اف ذلؾ ال ينكر كمية حدكث  ،التعرض الصادر مف الغير نصت عمى ك   ،2الدكلي لمبضائع

تعرض مف جانب البائع كمثاؿ ذلؾ قياـ البائع بزرع فيركسات كامنة في البرنامج ال تنشط اال 
 بعد مركر فترة زمنية محددة.

ذات أىمية في عقد البيع عبر  مييز بيف الضماف القانكني كاالتفاقي غيرك تعد مسألة الت      
حيث نجد اف قانكف حماية المستيمؾ الفرنسي قد حدد احكاـ الضماف القانكني كجعؿ  ،االنترنت

الشركط التي  تتعمؽ باالتفاؽ عمى ما يخالؼ ىذه االحكاـ مف قبيؿ الشركط التعسفية التي تعد 
 .3باطمة ك ال يعتد بيا 

                                                           

 .267.ص ،المرجع السابؽ .........،احكاـ البيع ،محمد حسيف منصكر  1
 .كذلؾ باعتبار عقد البيع االلكتركني عقدا دكليا تطبؽ عميو أحكاـ اتفاقية فيينا  2
تخفؼ مف الضماف القانكني النيا تعد شركطا تعسفية أك  يحظر  الشركط  ا لتي تمغي 1978قد صدر مرسـك في فرنسا رقـ   3

 كال يعتد بيا حيث نص المادة الرابعة منو عمى مايمي :
Article 4  «  Dans les contrats conclus entre des professionnels , d’une part ,et d’autre part,  
des  non-professionnels ou des consommateurs, les professionnels ne peut garantir 
contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que 
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 خصائص االلتزام بضمان التعرض الشخصيثانيا:
عدـ قابميتو لمتجزئة كىك التزاـ يتميز االلتزاـ بضماف  عدـ التعرض بخصاص تتمثؿ  في     
 كينتقؿ الى الكرثة  ،مؤبد

 :عدم قابميتو لمتجزئة -.1
ال   يعد االلتزاـ بضماف التعرض الشخصي التزاما باالمتناع عف عمؿ كلذلؾ فيك بطبيعتو   

كاذا تعدد البائعكف فال  ،التجز ئة اذ ال  يتصكر أف ينفذ منو جزء دكف اخر أكيقبؿ االنقساـ 
 أكسكاء كاف تعرضو ماديا  ،يصح الم منيـ اف يتعرض لممشترم في ام جزء مف المبيع

 .قانكنيا

ب فاذا باع شخصاف مناصفة ماال مممككا لمغير ثـ اكتسب احدىما ىذا  الماؿ جميعو بسب    
فميس لو اف يرفع دعكل استرداد نصؼ المبيع بحجة انو  ،مف أسباب اكتساب الممكية كالميراث

 .1ممتـز بالضماف بقدر النصؼ فقط

 ىو التزام مؤبد -.2
فيمتنع عميو  ،كينتقؿ الى الكرثة ،يعد التزاـ البائع بعدـ التعرض لممشترم التزاـ ابدم     

مكجب العقد، اال اذ تكافرت لديو مف تاريخ عقد البيع التعرض لممشترم فيما كسبو مف حقكؽ ب
 .شركط كضع اليد عمى االرض المبيعة المدة الطكيمة المكسبة لمممكية

غير اف االلتزاـ بضماف التعرض يككف ابديا اذا لـ يحصؿ تعرض مف البائع ضد      
التو في خالؿ فاذا حصؿ ىذا التعرض كظؿ المشترم ساكتا عنو كلـ يرفع دعكل الز  ،المشترم

                                                                                                                                                                                           

s’applique , en tout état de cause , la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à 
garantie l’acheteur contre toute les conséquence  des défauts ou services cachéس de la chose 
vendue ou du service rendu » Décret n 78-464 du 24 mars 1978 portant application du 
chapitre de la loi n 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des 
consommateur de produit et services. consulter sur le sit :htp://www.legifrance.gouv.fr 
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كيككف ىذا االخير قد تممؾ ىذا المبيع  ،سقط حقو في الرجكع عمى البائع ،المدة الزمنية المحددة
فاف االلتزاـ  ،اما اذا لـ يحصؿ التعرض مف البائع ضد المشترم .بمركر الزمف المكسب لمحؽ

 .1بالضماف يبقى كلك زادت المدة عف خمسة عشر سنة 

 ،يع االلكتركني فاف ليذه الميزة اىمية خاصة لمشترم برامج المعمكماتكبالنسبة لعقد الب       
راد  التعرض لممستخدـ المتعاقد معو فانو عادة أذلؾ  اف البائع اذا  ،نيا تكفر لو امانا كافياأاذ 

عمى الرغـ مف اف الدعامة المدكف عمييا   ،يفعؿ ذلؾ خالؿ مدة ال تز يد عمى خمس سنكات
كعميو  ،االتالؼ أكلى ماىك أكثر مف ذلؾ بكثير طالما لـ  تتعرض   لمكسر البرنامج قد تعيش ا

 .2التغيير أكيستمر البرنامج ما دامت الدعامة قائمة كلـ تتعرض لممحك 

 : انتقال االلتزام بالضمان الى الورثة -.3
ىذا  كينتقؿ ،يتمثؿ االلتزاـ بضماف التعرض  في  امتناع البائع عف التعرض الى المشترم     

فيمتنع عمييـ كلالبد التعرض الى المشترم فيما كسب مف حقكؽ  بمكجب  ،االلتزاـ الى كرثتو
 العقد. 

كبذلؾ فاف االلتزاـ بضماف التعرض ال يتحكؿ الى ديف اال اذا انتيى الى المطالبة       
ؿ ما ال الى اف يمتنع البائع عف كأك حيث اف  االلتزاـ بضماف عدـ التعرض ييدؼ  ،بالتعكيض

كىك ال يتحكؿ الى  ،مف شأنو أف يحـر المشترم مف الحيازة اليادئة  كمف ممكية الشيئ المبيع
     .3دعكل تعكيض اال بعد  عدـ استطاعة المشترم منع البائع مف التعرض لو
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 خالل بااللتزام بضمان التعرض الشخصيجزاء الثالثا :       
اذ يجب عمى البائع اف يمتنع عف  ،ممشترم التزاما دائمايعتبر التزاـ البائع بعدـ التعرض ل   

ما اذا اخؿ البائع بالزامو باف تعرض أ .التعرض لممشترم في ام كقت كلك انقضت مدة التقادـ
 فينتج عف ىذا االلتزاـ االصمي بعدـ التعرض التزاـ جزائي بالتعكيض. ،فعال لممشترم

مثؿ منافسة المشترم في  ،عمى اعماؿ ماديةفاذا كاف تعرض البائع لممشترم قائما        
  .المحؿ المبيع كجب عمى البائع تعكيض المشترم عما اصابو مف ضرر بسبب ىذه المنافسة

احد كرثتو حقا عمى  أككاذا كاف تعرض الصادر مف البائع قانكنيا كاف يدعي ىك        
التـز البائع بالتعكيض اتجاه  كاذا استحؽ المبيع ،فاف المشترم يستطيع الدفع بالضماف ،المبيع

المشترم الذم يككف لو الحؽ في طمب فسخ البيع مع التعكيض عف الضرر الذم اصابو اذا 
 .1كاف لو محؿ

كقد  ،كيعد كؿ تعرض قانكني مف البائع مكجبا لمضماف كلك كقع االتفاؽ عمى عدـ الضماف  
البائع مسؤكال عف كؿ نزع يبقى  بقكليا " قانكف مدني جزائرم عمى ذلؾ 378نصت المادة 

ممكية يد ينشأ عف فعمو كلك كقع االتفاؽ عمى عدـ الضماف كيقع باطال كؿ اتفاؽ يقضي بغير 
 ".ذلؾ 

كيرل الباحث اف ىذه القكاعد العامة ال يمكف اف تككف ذات فعالية بالنسبة لعقد البيع      
فيركس الحاسب تفرض جزاء ذلؾ اف تعرض البائع الميني  لممشترم المستخدـ ب ،االلكتركني

 ،يتناسب مع جسامة االضرار التي تترتب عمى االصابة بيذا الفيركس  ك طريقة عممية اليقافو
 ،الحكـ بالغرامة التيديدية ليست ليا أثر في كقؼ التعرض أكحبس الثمف  أك فتعكيض الضرر

 لنشاط.ذلؾ اف الفيركس يبدأ عمى الفكر في نشاطو التدميرم كال سبيؿ لكقؼ ىذا ا
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باالضافة الى ضماف التعرض ،يشمؿ االلتزاـ بضماف التعرض في عقد البيع االلكتركنيك    
 الشخصي االلتزاـ بضماف التعرض الصادر مف الغير. 

 الفرع االثاني

 1ضمان البائع لمتعرض الصادر من الغير
ام بادعاء  ،ينحصر  التعرض الصادر مف الغير كالذم يضمنو البائع في التعرض القانكني   

كسكاء كاف ىذا  ،بعد البيع أكىذا الغير حقا عمى المبيع سكاء كاف الحؽ مكجكدا كقت البيع 
كبذلؾ فاف البائع ال يضمف تعرض الغير اذا كاف تعرضا ماديا ام  ،شخصيا أكالحؽ عينيا 

اذ يككف دفع ىذا التعرض مف كاجب  ،عرض المغتصبتك ،غير مبني عمى سبب قانكني
كيككف عمى المشترم أف يدفع التعرض بكافة الكسائؿ  ،ال يككف البائع مسؤكال عنوك  ،المشترم

 . 2حيازة االمكاؿ أكالتي كفؿ بيا القانكف حؽ الممكية 

ؿ في دفع ك يتمثؿ االلتزاـ األ ،كيشمؿ ضماف تعرض الغير التزاميف عمى عاتؽ البائع    
اذا ما اثبت الغير مايدعيو مف حؽ  كااللتزاـ الثاني يكمف في تعكيض المشترم ،تعرض الغير

 .كىك ما يسمى بضماف االستحقاؽ

 

 

                                                           
1
ؿ ىك التزاـ بعمؿ ك يختمؼ التزاـ البائع بضماف التعرض الصادر مف الغير عف التزامو بضماف تعرضو الشخصي في اف األ 

في حيف اف نطاؽ ضماف  ،كما اف نطاؽ ضماف التعرض الصادر مف الغير ىك قانكني فقط ،كليس التزاما باالمتناع عف عمؿ
ففي  ،كيككف سند الحؽ سابقا عمى عقد البيع ،النو قد يدعي شخص ما حقا عؿ المبيع ،انكنيالتعرض الشخصي ىك مادم كقا

ينبغي  ،فعندما يتقدـ الغير بدعكل قضائية الستحقاؽ المبيع ،ىذه الحالة عمى البائع أف يتدخؿ لدفع التعرض الصادر مف الغير
 .161.ص ،سابؽالمرجع ال ،شار طالؿ المكمنيراجع في ذلؾ ب ،عمى البائع التدخؿ في الخصكمة لرفع ىذا التعرض

 .243.سابؽ،صالمرجع ال ،سي يكسؼ زاىية حكرية 2
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  ضمان العرض الصادر من الغير  شروطال: أو 
حتى يتحقؽ ضماف البائع تعرض الغير لممشترم يجب اف يككف تعرض الغير قانكنيا         

بيع بفعؿ البائع اؿ اليو بعد ال أككاف يككف حؽ الغير ثابتا لو كقت البيع  ،ام مستندا الى حؽ
 كاف يككف التعرض حاال. ،نفسو

 :ان يكون التعرض قانونيا  -.1
يجب عمى البائع اف يمتنع عف االفعاؿ التي تتناقض مع االلتزامات التي نشأت عف عقد     
يؤدم الى  أك ،فعميو اف يمتنع عف ام عمؿ مف شأنو اف ينازع المشترم في المبيع ،البيع

فالتزاـ البائع بالضماف ال يقتصر عمى تعرضو  .تفاع بذلؾ المبيعحرماف المشترم مف االن
بحيث يككف التعرض قانكنيا  ،كانما يمتد الى ضماف التعرض الصادر مف الغير ،لممشترم

 .1أساسو اخالؿ البائع بنقؿ ممكية المبيع الى المشترم محمال بحقكؽ الغير

سكاء تمثؿ  ،المادم الصادر مف الغير فيضمف البائع التعرض القانكني كال يضمف التعرض     
كقياـ الغير بتاجير العيف المبيعة  ،في تصرفات  قانكنية ال تستند الى حؽ أك ،في اعماؿ مادية

فيذا التصرؼ يعتبر عمال ماديا بالنسبة لممشترم النو ليس طرفا  ،اليو دكف سند قانكني يرتكز
ـ المشترم سكل المجكء الى الكسائؿ فالبائع ال يضمف ىذه االعماؿ ك ال يككف اما  .فيو

 القانكنية  العامة لحماية حؽ الممكية. 

ام الذم يستند فيو الغير الى حؽ يدعيو عمى  ،فالبائع اليضمف اال تعرض الغير  القانكني    
دكف دعكل متى كقع التعرض  أك ،سكاء في صكرة دعكل ترفع مف الغير عمى المشترم ،المبيع
فالبائع ىك الذم يتحمؿ عف المشترم  ،ككف الحؽ الذم يدعيو الغير ثابتاكال يمـز أف ي ،فعال

  2إظيار عدـ صحة ادعاءات الغير

                                                           

 365ص ،سابؽالمرجع ال ،مأك سيد محمد سيد شعر   1
 ،الكسيط في عقد البيع  في ضكء التكجيات القضائية ك التشريعية الحد يثة كتشريعات حماية المستيمؾ ،محمد حسف قاسـ  2

 .301.ص 2011،االسكندرية ،ةدار الجامعة الجديد
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 :التعرض فعال وحاال  وقوع -.2
يترتب عف عقد البيع التزاما في ذمة البائع بمكجبو يضمف لممشترم عدـ التعرض لو في      

كلكف ال  يتحقؽ الضماف  ،عف الغيرككذلؾ يمتـز  البائع بضماف التعرض الصادر  ،المبيع
لكف يجب اف يقع التعرض  ،باف لو حقا عمى المبيع ،بمجرد قياـ الغير بتيديد المشترم

 .1الصادرعف الغير فعال 

 أكفالتعرض يككف كاقعا فعال مف الغير بدعكل ترفع اماـ القضاء يككف فييا الغير اما مدعيا   
ضاء ليس ضركريا في جميع الحاالت لكقكع التعرض غير اف رفع الدعكل اماـ الق.مدعى عميو

حتى كلك لـ يقـ الغير برفع دعكل عمى  ،فيمكف اف يعتبر التعرض كاقعا فعال مف الغير ،فعال
كقاـ بمكافقة كتصديؽ  ،خاصة اذا اعتقد المشترم اف لمغير حقا فيما يدعيو عمى المبيع ،المشترم

يستطيع اف يثبت اف الغير ليس محقا فيما يدعيو  غير اف البائع .الغير بمايدعيو عمى المبيع
 2كفي ىذه الحالة يفقد المشترم حقو في الرجكع عمى البائع بالضماف ،عمى المبيع

انو  أك ،كال يككف لممشترم الحؽ في الرجكع بالضماف لمجرد اكتشاؼ اف المبيع مممكؾ لمغير   
كت الغير عف التمسؾ بحقو كيظؿ النو مف المحتمؿ سك ،رتفاؽ مثالإ  أكمثقؿ بحؽ انتفاع 

كلك لـ يقع التعرض  ،كانما يككف لممشترم في ىذه الحالة ،المشترم حائزا كمنتفعا لممبيع
 .3الحؽ في طمب فسخ العقد طبقا لمقكاعد العامة،بالفعؿ

  الحقا لو أوان يكون الحق الذي يدعيو الغير سابقا عمى المبيع  -.3
 ،الحقا لو أككاف الحؽ الذم  يدعيو الغير سابقا عمى البيع يجب التمييز بيف ما اف         

باستطاعة الغير االحتجاج بذلؾ الحؽ ، فإف فاف كاف الحؽ الذم يدعيو الغير سابقا عمى البيع
                                                           

بحيث يقـك الغير كىك طرؼ اجنبي  ،شخصيا أكيستكم في ذلؾ اذا ما كاف الحؽ الذم يدعيو الغير عمى المبيع حقا عينيا   1
كىك ما يعرؼ بكقكع التعرض  ،سكاء كاف ىذا االدعاء  صحيحا اـ باطال ،عف العقد باقامة دعكل يطالب فييا باستحقاؽ المبيع

 يقع عمى البائع ضماف التعرض كدفعو اف امكنو ذلؾ. اذ ،فعال
 .364.ص ،سابؽالمرجع ال ،مأك سيد محمد سيد شعر  2
 285ص،سابؽالمرجع ال ......،حكاـ البيعأ ،محمد حسيف منصكر 3
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فاذا اثبت الغير اف الحؽ  .الف الحؽ ثبت لو قبؿ ابراـ العقد،عمى المشترم، كمطالبتو بالمبيع
كيمتـز البائع بضماف  ،ر ذلؾ تعرضا قانكنيا لممشترم في المبيعفيعتب ،الذم يدعيو سابؽ لمبيع

 ذلؾ التعرض، النو قاـ بنقؿ ممكية المبيع الى المشترم محمال بحقكؽ الغير.

فاف في  مثؿ  ،فاذا تـ االتفاؽ بيف البائع كالمشترم عمى اسقاط الضماف الصادر عف الغير    
خاصة اذا كاف  ،تدليس مف البائع أكبني عمى غش ىذه الحالة يعتبر ذلؾ االتفاؽ باطال النو م

 البائع يعمـ بكجكد حقكؽ لمغير عمى المبيع قبؿ البيع.

البائع ليس ممزما بضماف كؿ  ، فإفما في حالة اذا كاف الحؽ الذم يدعيو الغيرالحقا لمبيعأ   
ى المبيع ىك فاذا كاف سبب الحؽ الذم يدعيو الغير عم ،حؽ يدعيو الغير عمى المبيع بعد البيع

 . 1فانو يمتـز بالضماف حتى كلك كاف الحؽ المدعى بو الحقا لمبيع ،البائع نفسو

كال يشترط لضماف البائع لمتعرض الصادر مف الغير أف يككف المشترم كقت البيع غير     
بؿ فحتى كلك كاف المشترم  ،عالـ بالحؽ الذم يدعيو الغير كاف يككف البائع عالما بيذا الحؽ

فاف البائع يككف مع ذلؾ  ،كحتى كلك كاف البائع ال يعمـ بو ،بالحؽ الذم يدعيو الغير عالما
لى مف المادة ك اال اذا اشترط عدـ مسؤكليتو باتفاؽ خاص طبؽ لمفقرة األ ،مسؤكال عف الضماف

 . 2مدني جزائرم  377

ـ البائع بضماف فاف تطبيؽ ىذه القكاعد عمى التزا ،كبالرجكع الى عقد البيع االلكتركني      
نو يصعب حدكث تعرض مف البائع نفسو لحرصو أيؤدم لمقكؿ ب ،التعرض لممستيمؾ في المبيع

رد في اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لسنة أك كىك م ،3عمى سمعتو كلضماف استقرار المعامالت
                                                           

 .366.ص ،سابؽالمرجع ال ،مأك سيد محمد سيد شعر  1
 .323.سابؽ، صالرجع مال ،محمد صبرم السعدم..254.مرجع سابؽ،ص ،سي يكسؼ زاىية حكرية 2
كبناء  ،يمكف تصكر التعرض الصادر مف الغير عبر االنترنت بمنع دخكؿ سمعة معينة الى المستيمؾ مف قبؿ جية االدارة  3

اصبحنا اماـ تعرض  ،حيث انو بكجكد االنترنت ،عمى ذلؾ تطكرت قكاعد الضماف التي لـ تعد تقتصر عمى التعرض المادم
ام اف التعرض عبر االنترنت أحدث تعديال عمى القكاعد التقميدية  ،جزئيا أكنتفاع بالشيئ المبيع كميا يؤدم الى عدـ اال ،معنكم

 المتعمقة بالضماف.
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، 1بعدت التعرض الصادر مف البائع كتكممت عف التعرض الصادر مف الغيرت، التي اس1980
زرع فيركس في  أكف المحتمؿ قياـ الميني مف خالؿ شبكة االنترنت بعمؿ برنامج خاص فم

اذا تعرض  ،السمعة المبيعة مما يؤدم الى عدـ تمكيف المستيمؾ مف االنتفاع بالشيئ المبيع
اذ اف تعرض البائع لممستيمؾ عبر االنترنت ليس مف نكع  ،البائع لممستيمؾ عبر االنترنت

  .2مممكس بؿ ىك تعرض معنكم غير مممكسالتعرض المادم ال

 ثانيا: جزاء اخالل البائع بضمان تعرض الغير 
فإنو يقع عمى البائع  ،في حالة تكافر شركط ضماف البائع لمتعرض الصادر مف الغير      

فاذا تمكف مف ذلؾ يككف قد    ،تنفيذ التزامو عينا كذلؾ  بأف يدفع عف المشترم ىذا التعرض
اعتبر البائع مخال  ،كاذا لـ يقـ بذلؾ كحكـ لممدعي باالستحقاؽ ،و بالضماففى بالتزامأك 

  .3كالتـز بتعكيض المشترم ،بالتزامو

فيتحقؽ في ىذه الحالة التزاـ  ،فإذا رفع الغير عمى المشترم دعكل استحقاؽ ممكية المبيع   
الدعكل الى جانب المشترم كيبدأ التزامو بالتنفيذ العيني بأف يدخؿ في  ،البائع بدفع ىذا التعرض

كيدفع ادعاء الغير بمختمؼ الكسائؿ القانكنية حتى يصدر حكـ برفض  ،يحؿ محمو فييا أك
كىك ما قضت بو المحكمة العميا في قرارىا  رقـ  كيككف بذلؾ قد نفذ التزامو عينا ،دعكاه

 .4 25/06/1986الصادر بتاريخ  36889

و فشؿ في دفع تعرض الغير كجب عميو تنفيذ التزامو تدخؿ لكن أك ،كاذا لـ يتدخؿ البائع    
كدعكتو ليتدخؿ في  ،غير أنو يجب عمى المشترم إخطار البائع في الكقت المالئـ ،بالتعكيض

                                                           

اال اذا كافؽ  ،ادعاء لمغير أكعمى البائع أف يسمـ بضائع خالصة مف ام حؽ "مف االتفاقية عمى انو  41نصت المادة   1
 "....االدعاء أكىذا الحؽ  المشترم عمى أخذ البضائع مع كجكد مثؿ

سيد ك  .،189.، ص2008،االسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،حماية المستيمؾ في العقد االلكتركني ،خالد ممدكح ابراىيـ  2
  .162.ص ،مرجع سابؽ ،بشار طالؿ المكمني ك ،368ص ،مرجع سابؽ ،مأك محمد سيد شعر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                            320.ص ،المرجع السابؽ ،رمضاف ابك السعكد.   306،ؽالساب المرجع،في عقد البيع قاسـ،الكسيط حسفمحمد 3
 .11.ص ،3،عدد 1992 ـ.ؽ،  4
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بأف يحصؿ عمى  أكالدعكل حتى ينفذ التزامو تنفيذا عينيا بأف يجعؿ الغير يكؼ عف ادعائو 
 .1مف القانكف المدني الجزائرم 372حكـ قضائي برفض دعكاه كذلؾ كفقا لنص المادة 

كتختمؼ حقكؽ المشترم اتجاه البائع تبعا لما اذا كاف قد قاـ بكاجب اخطار البائع بيذا       
 لذلؾ نميز بيف حالتيف: ،لـ  يقـ بو أكالتعرض 

كبمكجبيا يككف عمى البائع أف يتدخؿ في  ،تتمثؿ في حالة إخطار البائع: لى و الحالة األ  -.1
 كىنا ايضا يكجد احتماليف : ،كـ بالرد عمى ادعاءات المتعرضالدعكل ليق

نتيى األمر برفض ادعاء تدخل البائع في الدعوى   -ا. : فاذا تدخؿ البائع كقاـ بالرد كا 
كاف انتيى االمر بإستحقاؽ  الشيئ المبيع فإنو  ،المتعرض، فيككف قد نفذ التزامو تنفيذا عينيا

كيمكف ليذا األخير اذا تدخؿ البائع في دعكل  ،ميككف ضامنا كيمتـز بتعكيض المشتر 
بعد إخطاره أف يطمب الخركج مف الدعكل كترؾ البائع  أكاالستحقاؽ سكاء  مف تمقاء نفسو 

   2البقاء في الدعكل لمساعدة البائع أكيتحمؿ عبئ الدفاع كحده، 

ار المشترم : كىنا نفترض أف البائع لـ يتدخؿ رغـ إخطعدم تدخل البائع في الدعوى  -ب.
كقاـ المشترم بالدفاع لكحده كانتيى األمر بالحكـ باالستحقاؽ لممدعي،   فيجب عمى البائع  ،لو

لخطأ أك إال إذا أثبت أف الحكـ الصادر في الدعكل كاف نتيجة لتدليس مف المشترم   ،الضماف
 . مف القانكف المدني 372جسيـ منو ك فقا لنص المادة

                                                           

كاف عمى  ،رفعت عمى المشترم دعكل االستحقاؽ المبيع ااذ"ي الجزائرم عمى أنو مف القانكف المدن 372تنص المادة    1
أف يحؿ فييا محمو اذا  أكككفقا لقانكف االجراءات المدنية أف يتدخؿ في الخصكمة الى جانب المشترم    البائع حسب االحكاؿ

الدعكل كاف  يذا أثبت أف الحكـ الصادر فاال ا ،كجب عميو الضماف ،عمـ البائع في الكقت المناسب كلـ يتدخؿ في الخصاـ
 .خطأ جسيـ صادر مف المشترم أكنتيجة تدليس 

فإنو يفقد  ،فإذا لـ يخبر المشترم البائع بدعكل االستحقاؽ في الكقت المناسب كصدر عميو حكـ حاز قكة الشيئ المقضي بو
 ."رفض دعكل االستحقاؽحؽ الرجكع بالضماف إذا أثبت البائع أف التدخؿ في الدعكل كاف يؤدم الى 

 .139.ص ،المرجع السابؽ ،محمد حسنيف  2
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تصالح معو بحسف النية دكف انتظار الفصؿ في أك قدأقر لمغير  أما اذا كاف المشترم      
فإنو يكفي في ىذه الحالة لمنع رجكعو  بالضماف عمى البائع  أف يثبت البائع أف  ،الدعكل 

                                                                                                           1مدني جزا ئرم  373الغير  لـ أكف عمى حؽ في دعكاه عمال   بنص  المادة 
فإذا سار المشترم كحده في   ،كىي في حالة عدـ  إخطار البائع بالدعكلالحالة الثانية:   2

كينتيي معو التزاـ البائع ،الدعكل كاستطاع رد دعكل المتعرض، فيككف بذلؾ  قد انتيى التعرض
يدفع دعكل الضماف بأف يثبت أنو لك كاف قد تدخؿ في دعكل كما يستطيع البائع أف  .2بضمانو

 مف القانكف المدني.  273/2التعرض لما صدر حكـ لممعترض كفقا لنص المادة 

   .كالى جانب التزاـ بضماف التعرض،  فإنو يمتـز كذلؾ بضماف العيكب الخفية

 المطمب الثاني

 التزام البائع بضمان العيوب الخفية
ينقؿ البائع الى المشترم ممكية المبيع كيدفع عنو ما قد يقع مف تعرض حتى  ال يكفي اف     

بؿ يجب اضافة الى ذلؾ اف يتمكف المشترم أف يحصؿ  ،المبيع بصفة ىادئة يمكف لو اف يحكز
لذلؾ كاف عمى البائع أف يسمـ المشترم  ،عمى الخدمات التي كاف ينتظرىا عند شرائو لممبيع

                                                           

عترؼ عف إاف الرجكع بالضماف ىك حؽ يثبت لممشترم كلك  "نو أعمى  فقرة أكلى  مف القانكف المدني 373تنص المادة  1  
المناسب كدعاه ليحؿ تصالح معو دكف أف ينتظر حكما قضائيا متى أخبر البائع بالدعكل في الكقت  أكحسف نية بحؽ  الغير 
  ".كؿ ذلؾ ما لـ يثبت البائع أف الغير لـ يكف عمى حؽ في دعكاه ،محمو فييا دكف جدكل

 .337.ص مرجع سابؽ، ،محمد صبرم السعدم، 159خميؿ أحمد حسف قدادة، مرجع سبؽ ذكره، ص   2
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كاذ  ،1حتى نككف بصدد ممكية نافعة خفيا أكسكاء كاف ظاىرا  ؿ عيبمبيعا سميما خاليا مف ك
 .2كىذا ىك ضماف العيكب الخفية ،كجد مثؿ ىذا العيب كاف البائع مسؤكال عنو

كذلؾ نتيجة  ،كيعتبر التزاـ البائع بضماف العيكب الخفية مف أىـ االلتزامات في عقد البيع    
 ،المحترؼ أككاعد حماية المستيمؾ اتجاه البائع المنتج تأثر االحكاـ التقميدية ليذا الضماف بق

كعميو فاف التزاـ  ،المشترم محؿ اعتبار عمى شركط كاثار الضماف أكفأصبحت صفة البائع  
كحتى كقتنا الحالي  ،يعد التزاما لصيقا بعقد البيع منذ ظيكره ،البائع بضماف العيكب الخفية

 . 3ماتية كبرامج االعالـ االلينتيجة ظيكر سمع متنكعة ميكانيكية كمعمك 

كقد نظـ المشرع الجزائرم أحكاـ ضماف العيكب  الخفية في القانكف المدني ضمف       
كىي المكاد التي تـ تحريرىا بشكؿ مطابؽ  ،386الى   379التزامات البائع في المكاد 

التي يخضع  مف القانكف المدني المصرم ليشترؾ القانكنيف في االحكاـ 455الى  447لممكاد
 .4ليا التزاـ البائع بضماف العيكب الخفية

                                                           

ف المشترم أف يكتشفو لك أنو فحص في أف العيب الظاىر ىك الذم يككف بأمكا ،يختمؼ العيب الظاىر عف العيب الخفي  1
اذ يمكف افتراض أف المشترم قد  ،كىذا العيب ال يقع ضمانو عمى البائع ،المبيع بعناية الشخص المعتاد كبما يتفؽ مع طبيعتو

ؽ أما العيب الخفي فيك العيب الغير معمـك لممشترم الذم لـ يكف باستطاعتو أف يكتشفو عف طري ،قبؿ المبيع بما فيو مف عيب
،عامر قاسـ أحمد القيسي، الحماية القانكنية لممستيمؾ، فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد فيك الذم يقع ضمانو عمى البائع

 .41،ص.2002دراسة في القانكف المدني كالمقارف، األردف، الطبعة األكلى،
 .277.سابؽ،صالمرجع ال ،سي يكسؼ زاىية حكرية. 314ص،مرجع سابؽ ......،حكاـ البيعأمحمد حسيف منصكر،  2
 163ص ،مرجع سابؽ ،بشار طالؿ المكمني 3
يشترؾ  كؿ مف القانكف الجزائرم كالمصرم مع القانكف الفرنسي في  اف التزاـ البائع بضماف العيكب الخفية يقتصر عمى   4

قد تمحؽ المشترم في نفسو  العيكب التي مف شأنيا التأثير عمى صالحية المبيع الستعماؿ دكف أف يمتد ليشمؿ االضرار التي
كىذه النصكص مستقاة مف القانكف الفالفرنسي الذم تاثر بالقانكف الركماني فكاف    ،مالو بسبب العيب الذم يعترم المبيع أك

تاركا المتضرريف مف العيب  ،في نقصاف فا ئدتو أكاىتمامو قاصرا عمى ضماف عدـ صالحية المبيع لمغرض المخصص  لو 
مع االشارة  ،ـ العامة في المسؤكلية التي يستكجب قياميا اثبات اركانيا التقميدية مف خطأ كضرر كعالقة سببيةخاضعيف لالحكا

كىب النصكص التي  ،مف القانكف المدني 1649الى  1941الى اف المشرع الفرنسي نظـ ضماف العيكب الخفية في المكاد 
حيث ككنيا تتعمؽ بجميع االشياء المنقكلة  قانكف المدني الفرنسي مفكانت تشكؿ النظرية العامة لضماف العيكب الخفية في ال

فخص مثال  البيكع التي يككف محميا  ،غير اف المشرع الفرنسي اراد افراد نصكص قانكنية خاصة ببعض االشياء ،كالعقارية
ع العقارات تحت االنشا ء باحكاـ كما خص بي .1838الفرنسي ابتداء مف سنة  الزراعيحيكانا باحكاـ استثنائية تضمنيا القانكف 
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 لولفرع األ ا

 ماىية العيب الخفي
غير انو  ،لـ ينص المشرع الجزائرم عمى تعريؼ لمعيب الخفي في القانكف المدني الجزائرم     

كما يمي : 'يككف البائع ممزما بالضماف اذا لـ يشتمؿ المبيع عمى  379رد حاالتو  في المادة أك 
اذا كاف بالمبيع عيب ينقص مف  أكلصفات التي تعيد بكجكدىا  كقت التسميـ الى المشترم، ا

حسبما  أك ،مف االنتفاع بو بحسب الغاية المقصكدة منو حسبما ىك مذككر بعقد البيع أك ،قيمتو
 فيككف ضامنا ليذه العيكب ككلك لـ يكف عالما بكجكدىا ،استعمالو أكيظير مف طبيعتو 

كاف في  أك ،عمـ بيا كقت البيع المشترم عمى ئع ال يككف ضامنا لمعيكب التي كافغير اف البا
 اال اذا اثبت المشترم اف ،استطاعتو اف يطمع عمييا لك انو فحص المبيع بعناية الرجؿ العادم

  ".انو اخفاىا غشا عنو أكتمؾ العيكب  البائع أكد لو خمك المبيع مف

                                                                                                                                                                                           

لذلؾ قيؿ باف نظرية عيكب ،حيث أصدر قانكنا يحكـ ضماف عيكب العقار المباع قبؿ االنشاء 1967قانكنية ابتتداء مف سنة 
الت القضائية التي تيدؼ الى أك ك قد تعرضت  ىذه ا نظرية لمكثير مف المح. المبيع الخفية أصبحت مجزئة في القانكف الفرنسي

ل اخرل بيدؼ تكفير حماية لممشترم المستيمؾ الذم كثيرا ماكاف يصطدـ بشرط أك قميص مف مجاؿ اعماليا لمصمحة دعالت
ؿ القضاء أك كتخضع دعكل الضماف العيكب الخفية لشركط معقدة ح ،كجكب رفع دعكل الضماف خالؿ مدة زمنية قصيرة

المطابؽ الذم اتسع مفيكمو ضمف قانكف حماية المستيمؾ ليشمؿ  الفرنسي اسبعادىا ال سيما بعد ظيكر التزاـ البائع بالتسميـ
الذم تبنى التكجيو  2005فبراير  17المؤرخ في  136-2005االلتزاـ بضماف عيكب المبيع الخفية منذ صدكر االمر رقـ 

ضماف العيكب  كتقتصر دعكل .كالمتعمؽ بضماف االشياء االستيالكية 1999مام  25ربي بتاريخ ك الصادر عف اؿ برلماف األ
االقتصادية المتمثمة في عدـ صالحية المبيع لمغرض  المخصص  أكالمبيع الخفية  عمى ماصطمح بتسميتو باالضرار التجارية 

غيره  فال تمت الحكاـ   أكعتريو كالتي تمحؽ المشترم يم  يحدثيا المبيع بسبب الذاما االضرار التي   ،في نقصاف فائدتو أكلو 
كقد انتيى القضاء  الفرنسي الى تعكيض  المتضرر منيا بناء عمى االلتزاـ  ،يع الخفية التقميدية بصمةضماف العيكب المب

بالسالمة الذم عرؼ تطكرا ىاما كانت نتيجتو تمكيف  كؿ مف   تضررمف العيب  الذم يعترم المبيع مف جبرالضرر الذس 
بمكجب قانكف  الفرنسي فعؿ األشياء المعيبة أدرج ضمف القانكفربيا يتعمؽ بالمسؤكلية عف أك الى ذلؾ فاف تكجييا  لحقو،اضافة

فعؿ االشياء المعيبة التي تمنح المتضرر مف العيب الحصكؿ عمى تعكيض عف  فالذم ينظـ المسؤكلية ع 1998مام 19
عيكب   فتيحة، ضماف سعدم،الغير أكالضرر  الذم  لحقو   دكف التفرقة في ذلؾ اذا ماكاف المضركر ىك المشترم نفسو 

 .ص ص،2011/2012،جامعة كىراف ،اطركحة دكتكراه في القانكف الخاص ،المبيع الخفية في القانكف المدني الجزائرم مقارنا
07 08.  
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اذ لـ يعرؼ المشرع الفرنسي العيب الخفي اال انو  ،الفرنسي كىك نفس االمر بالنسبة لمقانكف   
البائع ممـز بالضماف بسبب العيكب  "مف القانكف المدني بنصو  1641اشار اليو في المادة 

التي تنقص كثيرا  أكالخفية المبيع التي مف شانيا اف تجعمو غير صالح لالستعماؿ فيما اعد لو 
ما كاف ليدفع فيو اال ثمنا أقؿ لك  أكرم ما كاف ليشتريو بحيث اف المشت ،مف ىذا االستعماؿ

 .1"عمـ بيا 

نالحظ أف المشرع الفرنسي قداعطى لمعيب معنى   379ك 1641كمف خالؿ  المادة       
في حيف  ،فيك لـ يشمؿ تخمؼ الصفة في المبيع ،اضيؽ مف الذم أعطاه لو المشرع الجزائرم

 .     2يب كتخمؼ الصفة في كجكد الضمافل بيف العأك اف المشرع الجزائرم قد س

كال يمكف اكتشافو  ،كيعرؼ العيب الخفي عمى أنو " ذلؾ العيب الذم ال يظير لمعياف      
بالفحص العادم الذم يقـك بو كؿ مشترم عاقال متكسط االدراؾ، كماعدل ذلؾ فال يككف البائع 

كما  ،3ـ يبدم اعتراضو عميو"ضامنا لمعيب إذا كاف العيب ظاىر لممشترم كقت التسميـ كل

                                                           
1
 Article 1641 code civile français  « Le vendeur est  tenu de la garantie à raison des défauts 
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui 
diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas    acquise.ou n’en aurait  donné 
qu’un moindre prix  , s’il les avais connus » 

و حدد  صفة العيب في المنتج بنقص االماف المشركع اف الشيئ الجديد الذم اتى بو المشرع الفرنسي في ىذا المجاؿ ان   2
كالمعيار المكضكعي في تقدير تكافر االماف المشركع  ،كليس بالنظر الى صالحية المنتج لالستعماؿ ،الذم ينتظره المستيمؾ

ف المنتكج كيعد الصانع مسؤكال عف عيب االماف حتى كلك كا ،المنتج مف الجميكر يقدره القاضي دكف تفريؽ بيف شخص كاخر
كاف قد حصؿ عمى ترخيص مف جية االدارة عمال بالمادة أك قد ركعي في صنعو اصكؿ الصنعة،كالقكاعد المعمكؿ بيا 

المنتج مخاطر التطكير كقياـ مسؤكليتو حتى لك اتبت اف المعرفة الفنية كالعممية  مدني فرنسي كعمى ذلؾ يمكف تحميؿ1386
ىذا كيرتبط بضماف العيب الخفي في القانكف المدني  الفرنسي التكاـ المنتج . شؼ العيبؿ لـ تمكنو منكأك كقت طرح السمعة لمتد

الف نقص االعالـ يؤدم الى الى مخاطر تتصؿ باستعماؿ  ،السمعة المبيعة أكباعالـ المستيمؾ عف المميزات االساسية لمخدمة 
كاالحتياطات  ،المبيع كخطكرتو، ككيفيةا ستعمالولممشترم باعالمو بخطكرة السمعة محؿ التعامؿ كبياف خصائص  أكالمنتج 

مرجع ال ،بشار طالؿ المكمني ،الكاجب اتخاذىا لتجنب المخاطر كحسف االستعماؿ نكليس تسميمو لممشترم خاليا مف العيب
 .164.ص ،سابؽال

كمية الحقكؽ  ،كنية كاالداريةمجمة العمـك القان ،حماية المستيمؾ مف خالؿ أحكاـ الضماف في عقد البيع المدني ،عزرم الزيف  3
 .196.ص ، عدد خاص،2005 ،جامعة بمعباس
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غير المعمـك لممشترم الذم لـ يكف باستطاعتو اكتشافو عف ذلؾ العيب العيب الخفي  يعرؼ 
كقد عرفتو ،فيك الذم يقع ضمانو عمى البائع ،طريؽ فحص المبيع بعناية الشخص العادم

 .1"ممبيعاالفة الطارئة التي تخمك منيا الفطرةالسميمة ل "محكمة النقض المصرية بأنو 

 أكالكظيفية أك كالعيب في المنتكج يمكف تعريفو مف عدة جيات سكاء مف الناحية المادية      
يمحؽ بو اليالؾ  أكفيمكف تعريفو مف الناحية المادية بأنو العيب الذم يتمؼ الشيئ  .العقدية

العيب  نوأكبمكف اف يعرؼ مف الناحية الكظيفية ب ،منفعتوأك كيؤدم الى االنتقاص مف قيمتو 
في خصائصو بحيث يجعمو غير صالح لمغرض المعد مف  أكصافو أك الذم يصيب الشيئ في 

 .جموأ

 ،نو تخمؼ صفة في المبيع يمتـز البائع لممشترم بكجكدىا فيوأكيعرؼ مف الناحية العقدية ب     
ع معيبا حيث يعتبر المبي ،م المعتد بو في الفقو كالقضاءأغير اف المفيـك الكظيفي لمعيب ىك الر 

تككف صالحيتو لتادية ىذا  أك ،منذ المحظة التي يككف فييا غير صالح لتادية الغرض المطمكب
قبمو كدفع ثمنا اقؿ مما  أكالغرض قد بمغت قدرا مف الضالة لك عممو المستيمؾ ما قبؿ الشراء 

 .2دفعو

فييا في  كيعد الشيئ معيبا اذا لحقو تمؼ عارض يجعمو عمى غير الحاؿ التي كاف        
فيختمؼ ىذا  ،3انتفائو ال يككف ثابتا في جميع االحكاؿ أككتقدير كجكد العيب  ،الكضع العادم

كمثاؿ ذلؾ الخشب المعد إلستخدامو في ،التقدير باختالؼ ىدؼ االشخاص مف اسعماؿ الشيئ

                                                           

 .315.ص،سابؽالمرجع ال ........،محمد حسيف منصكر، احكاـ البيع  1
 .380.ص ،مرجع سابؽ ،مأك سيد محمد سيد شعر  2
ي العيب  الخفي  يشترم فف  ،تجب االشارة الى انو يختمؼ ا لعيب  الخفي عف الغمط في  صفة جكىرية  في الشيئ المبيع   3

عمى حيف اف انو في حالة  ،مف نفعو أكاالنساف الشيئ الذم يريده غير اف ىذا الشيئ يككف معيبا بعيب ينقص مف قيمتو 
، كما أنو قد يتكاجد الغمط بتكاجد العيب الخفي، ألف ىذا االخير يجعؿ مف المبيع غير الغمط ال يحصؿ عمى الشيئ الذم يريده

لو،كعمى ذلؾ فإف تكافر الغمط مع العيب الخفي يجعؿ أماـ المستيمؾ خياراف، إما ابطاؿ العقد لدعكل الغمط، صالح لما أعد 
 .417،ص.المرجع السابؽكاما رفع دعكل الضماف،إسالـ ىاشـ عبد المقصكد سعد، 
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في كلكنو اذا كاف سيستخدـ  ،في البناء اذا كاف بو تسكس فانو يعتبر معيبا أكصناعة االثاث 
 .1الكقكد فاف التسكس ال يعد عيبا 

ذلؾ أف  ،2كيثكر اإلشكاؿ في  العيب الخفي في مجاؿ عقكد المعمكماتية            
ؿ العنصر المادم كيقصد بو االجيزة كالمعدات ك األ ،النظاـ المعمكماتي يتككف مف عنصريف

البرامج  أكمنطقية كالعنصر الثاني ىك العنصر المعنكم كنقصد بو الكايانات ال ،المادية
 .كاألنظمة

فإذا كاف العيب الخفي الذم يظير في العناصر المادية لمنظاـ المعمكماتي يمكف أف       
غير  ،نطبؽ عميو أحكاـ ضماف العيب الخفي الكاردة في نطاؽ االحكاـ العامة لعقد البيع

بعض الصعكبات عند   العيكب الخفية التي تظير في العناصر المعنكية لمنظاـ المعمكماتي تثير
  .تطبيؽ نظرية العيكب الخفية في صكرتيا التقميدية

غير أنو يمكف تطبيؽ فكرة العيب الخفي عمى العنصر المعنكية لمنظاـ العمكماتي أم     
كذلؾ ألف العيب في كظائؼ البرامج يعد أثرا ماديا ال  ،عممي أكالبرامج دكف أم مانع قانكني 

كيعتبر ضماف العيب الخفي نتيجة الزمة لاللتزاـ بالتسميـ  .3ية لمبرامجعالقة لو بالحقكؽ المعنك 
إذ أف البائع حيف يمتـز بتسميـ الشيئ المتفؽ عميو فانو يمتـز بمقتضى ذلؾ أف يسمـ شيئا خاليا 

 مف كجكد ام عيب خفي.

شيئ فالتسميـ يفترض مطابقة ال ،غير اف االلتزاـ بالتسميـ يختمؼ عف ضماف العيب الخفي    
فاذا كاف بالمبيع عيبا ظاىرا يحؽ لممشترم رفض تسممو لما لحقو  ،المسمـ لممبيع المتفؽ عميو

                                                           

 .368.ص ،مرجع سابؽ ،محمد صبرم السعدم 1
مف نفعو بحسب الغاية المقصكدة  أك ،نقص مف قيمة النظاـ المعمكماتييعرؼ العيب الخفي في مجاؿ المعمكماتية بأنو ما ي  2

طارؽ كاظـ عجيؿ،  ،الغرض الذم أعد لو أك ،مما ىك ظاىر مف طبيعة النظاـ المعمكماتي أك ،كالتي تككف مستفادة مف العقد
ة االمارات العربية المتحدة، مدل ضماف العيب الخفي في عقكد المعمكماتية، مقاؿ منشكر في مجمة الشريعة كالقانكف، جامع

 .261، ص.39، العدد 2009كمية القانكف،  
 .267، ص.المرجع السابؽطارؽ كاظـ عجيؿ،   3
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فاذا قبؿ المبيع رغـ ذلؾ يعتبر قابال لمعيب كيؤدم ىذا الى سقكط حقو في  ،مف عيب ظاىر
اما اذا كاف العيب خفيا ككاف الشيئ في ظاىره يطابؽ ما اتفؽ  ،الرجكع عمى البائع بالضماف

 .1فاننا نخرج مف نطاؽ التسميـ الى نطاؽ العيب الخفي  ،ميوع

 الفرع الثاني

 شروط العيب الخفي
ال يكفي لرجكع  المشترم  عمى البائع  بضماف العيكب  الخفية اف يكتشؼ بالمبيع عيبا         

مدني  379بؿ يجب اف تتكافر في ىذا العيب شركط معينة نصت عؿ ييا المادة  ،ايا كاف
 .جزائرم

 ال : ان يكون العيب قديماأو 
اف يككف  2كيقصد بقدـ العيب ،يجب لكي  يضمف البا ئع  عيب المبيع  اف يككف قديما     

كقد  يحد ث العيب بعد البيع كقبؿ  ،فيضمنو  عند ئذ ،مكجكدا في المبيع كيبقى حتى التسميـ 
 3البا ئع ايضا فيككف مكجكد ا كقت التسميـ فيضمنو ،التسميـ كيبقى الى ىذا الكقت

كعمى ذلؾ لك اشترل شخص ما جياز ىاتؼ نقاؿ مف خالؿ االعالنات كالعركض المتكفرة     
كعيب ال  ،كبعد استعمالو فترة مف الكقت ظير بو عيب كفقداف الذاكرة مثال،عبر االنترنت

فعندئذ يحؽ لممشترم  ،يستطيع الرجؿ العادم كفؽ المألكؼ الكشؼ عنو بالفحص المعتاد
كاال اعتبر قابال  ،كع بالضماف عمى البائع بشرط اف يككف قد أخطر بو البائع بمجرد ظيكرهالرج

 لممبيع بما فيو مف عيب. 
                                                           

 .329.ص ،المرجع السابؽ محمدحسف قاسـ،  1
ادة لـ يبيف المشرع الجزائرم مفيكـ القدـ بالنسبة لمعيب عمى خالؼ المشرع االردني الذم حدد العناصر المككنة لو في الم 2

حدث بعده كىك في يد البائع قبؿ  أكمكجكدا فيالمبيع قبؿ البيع  يعتبر العيب قديما اذا كاف "مف القانكف المدني بنصو   513
 "كيعتبر العيب الحادث عند المشترم بحكـ القديـ اذا كاف مستندا الى سبب قديـ مكجكد في المبيع عند البائع.... ،التسميـ

محمد حسيف منصكر،  . 384.ص ،سابؽالمرجع ال ،مأك سيد محمد سيد شعر .352صجع السابؽ،المر  ،رمضاف ابك السعكد 3
 .290.سابؽ،صالمرجع ال ،يكسؼ زاىية حكرية .318ص،سابؽالمرجع ال .......،احكاـ البيع
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مف القانكف المدني   369كبالنسبة لممشرع الجزائرم فانو يستنبط ىذ ا العيب مف المادة      
سقط  ،ال يد لمبائع فيو اذا ىمؾ المبيع قبؿ تسميمو بسبب" باشارتيا الى كقت التسميـ بنصيا 

  ."اال اذا كقع اليالؾ بعد اعذار المشترم بتسميـ المبيع  ،البيع كاسترد المشترم الثمف

فاذا  حد ث العيب بعد التسميـ لسبب  ،كلذلؾ فاف قدـ العيب يتحدد عند تسميـ المبيع      
لميني غير ضامف ليذا فاف البائع ا ،الى قكة قاىرة أكالى حادث طارئ  أكراجع الى  المستيمؾ 

اال اذ اثبت المستيمؾ اف العيب الذم ظير بعد تسممو المبيع كانت اسبابو قديمة  ،ا لعيب
ك يستطيع  اثبات ذلؾ بكافة طرؽ االثبات عمى اساس اف  .كمكجكدة في المبيع قبؿ اف يتسممو

 .1رائفمسالة كجكد العيب الخفي مسالة كاقع  يجكز اثباتيا بجميع الطرؽ بما فيو الق

بؿ يجب ايضا اف يبقى  ،قبؿ التسميـ أكك ال يكفي اف يككف العيب متكاجدا قبؿ الشراء،      
فاذا كاف الميني قد اصمحو فال محؿ  ،مكجكداعندما ينكم المستيمؾ تحريؾ دعكل الضماف

ح، غير أنو  نفسو ىكالذم يتحمؿ مصاريؼ االصالكاف العكس ام اف المستيمؾ  كاذ ،لمضماف
فأنو يبقى مسؤكال عف تعكيض المستيمؾ عف عدـ كجكد  ،ميني بإصالح العيب الخفيقاـ ال

  .2الشيئ المبيع في فترة اصالحو

  ،كتجب االشارة الى اف صفة القدـ بالنسبة لممنتجات الخطيرة تتسـ  ببعض الخصكصية     
 .3عدادكانما قد يتصؿ بالتصنيع ك االنتاج كاإل ،فالعيب  اليتحدد بالتسميـ فقط

كقت  أكفاف الميعاد المحدد لقدـ العيب سكاء كقت البيع  ،كبالنسبة لعقد البيع االلكتركني     
التسميـ ليس ذك اىمية كبيرة الف العيكب التي تكجد في المبيعات المبرمة عبر االنترنت البد اف 

 أكالممكية  تككف قديمة الف العيب يكجد فييا قبؿ نقؿ المخاطر لممشترم كىك ما قد يرتبط بنقؿ

                                                           

  .168.ص ،مرجع سابؽ ،بشار طالؿ المكمني 1
2 Philippe LETOURNEAU , Contrats informatiques et électroniques.op cit.,p.106. 

أطركحة دكتكراه في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة أبي  ،د راسة مقارنة ،شييدة قادة، المسؤكلية  المدنية  لممنتج  3
 .107.ص ،2004/2005بكر بمقايد، تممساف،
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ال  انيإاما العيكب الناشئة بعد ىذا التكقيت ام تكقيت نقؿ المخاطر الى المشترم ف،كقت التسميـ
 تدخؿ في نطاؽ العيب الخفي.

فاف  ،مى ذلؾ فاف عيكب برامج المعمكمات كالتي مف بينيا فيركس الحاسبعككمثاؿ         
ف يقـك بذلؾ أثناء  مراحؿ إنتاج البد ا ،المنتج الذم يكزع معو فيركسات بغرض تدميرم
كاذا تسمؿ الفيركس الى البرنامج رغـ حسف  ،البرنامج نفسو كخاصة في مرحمة التصميـ كالبناء

كالتي تككف محال كالمعدة مسبقا كذلؾ في البرامج سابقة التجييز  ،نية المنتج في مرحمة االنتاج
اص البرنامج كذلؾ بنسخ البرنامج عمى ىذه ففي ىذه المرحمة يتـ انتاج العديد مف أقر  ،لعقد البيع
فاذا قامت الشركة المنتجة بعممية النسخ فانيا تقـك بكاسطة تابعييا اف كجد منيـ مف  ،االقراص

فاف المنتج يعد مسؤكال ايضا الف العيب )  ،لمجرد التجربة أككزع الفيركس بقصد تخريبي 
 .تسبؽ كال مف البيع كالتسميـ كىي مرحمة ،فيركس الحاسب ( حدث اثناء فترة االنتاج

فانو يكفي المشترم في ىذا الصدد  ،كمف أجؿ اثبات قدـ العيب حتى يككف محال لمضماف     
نقطة بدايتو قبؿ نقؿ تبعة المخاطر اليو حتى يمكف االخذ  أكأف يثبت كجكد مصدر العيب 

حؿ التعاقد كقاـ بالعيب كعيب خفي رغـ ظيكره في كقت الحؽ لكجده بعد أف تسمـ المشترم م
كعميو فاف عدـ ظيكر عيكب البرامج اال في كقت متأخر مف تاريخ التشغيؿ يعد  .1باستعمالو

حيث ال تظير  ،مف ضمف أىـ الصعكبات العممية المرتبطة بالطبيعة الخاصة ببرامج الحاسب
البرنامج فييا تمؾ العيكب كالتي ال تسبب تمفا جزئيا لممبيع اال بعد فترة زمنية مف استعماؿ 

تطكؿ نسبيا مف ا لتسميـ  النيائ م لمبرنامج مما يصعب معو تحديد ما اذا كانت العيكب قديمة 
 .2اـ انيا عيكب استجدت بعد التسميـ

                                                           

االلتزاـ استقؿ تدريجيا كعرؼ  ف ىذاأغير ا ،ستيدؼ في البداية فقط مساندة االلتزاـ بالتسميـياف ضماف العيب الخفي كانت   1
باالضافة الى ذلؾ كضعت القكانيف الحديثة فكرة الزاـ  ،تكسعا جديدا ىدفو تقديـ أفضؿ حماية لممستيمؾ كضماف المخاطر

كمف ىنا ظير التزاـ مستقؿ  ،الصانعيف بالسير عمى اف تككف االشياء التي يطرحكنيا في السكؽ ال تناؿ مف سالمة المشتريف
 .859.صالمرجع السابؽ،  ،فيميب ديبميؾ ك ميشاؿ جرماف ،لسالمةيتعمؽ با

 .372.ص،المرجع السابؽ ،أشرؼ مصطفى ابك حسيف  2
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 ثانيا : ان يكون العيب مؤثرا
مف االنتفاع بو بحسب الغاية المقصكدة منو  أكاذا كاف العيب ينقص مف قيمة المبيع      

فاف العيب يككف بذلؾ  ،استعمالو أككما يظير مف طبيعتو  أكي عقد البيع كحسبما ىك مذككر ف
يككف البائع ممزما بالضماف، اذ لـ يشتمؿ  "قانكف مدني جزائرم  379مؤثرا  كفقا لنص المادة 

اذا كاف بالمبيع عيب  أكالمبيع عمى الصفات التي تعيد بكجكدىا كقت التسميـ الى المشترم 
 ،نتفاع بو بحسب الغاية المقصكدة منو حسبما ىكمذككر في العقد البيعاال ،أكينقص مف قيمتو

 ."....استعمالو أكحسبما يظير مف طبيعتو  أك

يتبيف مف استقراء احكاـ النص اف الغاية الخاصة التي  قصد المشترم اف يخصص        
مف عنيا المشترم كدكف اف  يع  ،طريقة اعداده أكالمبيع ليا دكف اف  تدؿ  عمييا طبيعة المبيع 

 .1غير مؤثر أكلمبائع ال تدخؿ في االعتبار عند تحديد ما اذا كاف العيب مؤثرا 

اعتبر العيب المؤثر ذلؾ العيب الذم  يجعؿ المبيع غير صالح  المدني  اما المشرع الفرنسي    
و لالستعماؿ الذم اعده لو كالذم ينقص ىذا االستعماؿ الى حد أف المشترم ما كاف ليشتري

اف البائع يمتـز بضماف العيكب الخفية التي تجعمو غير صالح  "بنصو  1641كذلؾ في المادة 
لتي تنقص مف صالحيتو ليذا االستعماؿ لدرجة اف المشترم لـ يكف  اأك لالستعماؿ المقرر لو  

 ".لكعمـ بيذا العيب  ،لـ يكف ليدفع فيو اال ثمنا أقؿأك ليشتريو 

كيتحدد  ذلؾ التأثير بحسب ،نفعو أكمدل تاثيره في قيمة المبيع كتقدر جسامة العيب ب       
كال يضمف البائع العيب الغير المؤثر ام العيب التافو الذم  جرل  ،الغاية المقصكدة مف المبيع
كيترؾ لقاضي المكضكع سمطة ،2ذىب اليو المشرع المصرم كىك ما ،العرؼ عمى التسامح فيو

                                                           

 .155.ص ،المرجع السابؽ ،محمد حسنيف 1
 ،مف القانكف المدني عمى حالة معينة ليس ليا مقابؿ في القانكف المدني الجزائرم 448المادة في نص المشرع المصرم   2

غير انو اذا  ،كىذا النص جاء تفسيرا لقصد المتعاقديف الضمني ،لبائع ال يضمف عيبا جرل العرؼ عمى التسامح فيوكىي اف ا
كاف العرؼ قد جرل عمى التسامح في عيب معيف ككاف مف  شأف ىذا العيب اف ينقص مف  منفعة اؿ شيئ    المبيع بحسب 
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النقص في  أكفاالخالؿ بالمنفعة   ،قع طبقا لمظكابط السابقةتقدير جسامة العيب عمى ضكء الكا
 .1القيمة ال  يضمنو البائع  اال اذا كاف اخالال محسكسا

كيكفي لكي  يعتبر العيب مؤثرا اف يخمك المبيع مف صفة كاف البائع قد اقر بكجكدىا في      
يعتبر عيبا مكجبا  ،يعتياايا كانت طب ،ام اف تخمؼ الصفة التي كفميا البائع لممشترم،المبيع

فاذا تخمفت ىذه  ،كعمى  ذ لؾ اذا كفؿ البائع لممشترم اف المبيع بو خاصية  معينة،لمضماف
 .الخاصية  فإف ذلؾ يعد عيبا مكجبا لمضماف

مؤرخ في   103934كىك ماقضت المحكمة العميا في الجزا ئر في قرار ليا ر قـ        
قانكنا اف البائع ممـز بالضماف اذا لـ يشتمؿ المبيع  مف المقرر  "عمى أنو   06/10/1993

اذا كاف بالمبيع عيب ينقص  أكعمى الصفات التي تعيد بكجكدىا كقت التسميـ الى المشترم 
حسبما  أكمف االنتفاع بو بحسب الغاية المقصكدة منو حسبماىك مذككر  بعقد البيع أك مف قيمتو 

 ،ع  ضامنا ليذه العيكب كلك لـ يكف عالما بكجكدىافيككف البائ ،استعمالو أكيظير منطبيعتو 
الينكر التشكيو  -ام الطاعف الحالي  –مف قضية الحاؿ اف المستانؼ  -كلما كاف مف الثابت  

كاف  ،التزكير الممحؽ بالشاحنة المبيعة في اختالؼ رقميا التسمسمي االصمي مع الرقـ الحالي أك
اف البائع  ممـز بضماف العيكب الخفية التي اليمكف قضاة المك ضكع  عندما اسسك قرارىـ عمى 

نيـ عممك  قرارىـ بما فيو إلممشترم التعرؼ عمييا  لك فحص   المبيع بعناية الرجؿ العادم  ف
 .2"الكفاية  ك يتعيف رفض الطعف

 

                                                                                                                                                                                           

يكسؼ  سي التـز البائع بضمانيا كىذا يعد اتفاؽ عمى تشديد الضماف، ،دالغاية الخاصة التي قصدىا المشترم كالمبينة في العق
 .288.سابؽ،صالمرجع ال ،زاىية حكرية

 .316.ص،سابؽالمرجع ال ......،حكاـ البيعأمحمد حسيف منصكر، ، 176خميؿ أحمد حسف قدادة، المرجع السابؽ، ص.  1
 .15.ص ،02، العدد 1994 ،ؽ ،ـ  2
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كبتطبيؽ ىذه االحكاـ عمى عقد البيع االلكتركني نجد انو في عركض التجارة االلكتركنية     
الرياضة كأشرطة كما يصاحبيا دائما مف عرض مغر مؤثر عمى نفسية المستيمؾ  كأدكات

فإف مثؿ ىذه المبيعات   ،بحيث يقبؿ عمى السمعة كىك كاقع تحت تاثير ىذا العرض المستمر
كقداعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار ليا  ،اذا ظير فييا عيب خفي كجب اف يككف مؤثرا

نو ال يعتبر عيبا مؤثرا العيب الذم ال يمنع مف استعماؿ الشيئ  أ 1995اكتكبر  24بتاريخ 
 . 1كالذم يككف مف السيؿ اصالحو

أما العيكب ذات الكياف المعنكم كفيركس الحاسب االلي في برامج المعمكمات المباعة عبر      
باشر، نفعو بالمعنى الم أكـ حاالتو ال يؤثر عمى قيمة المبيع ظفاف الفيركس في مع ،االنترنت

كلكف ذلؾ ال يمنع مف اعتباره عيبا خفيا الف المشترم لك عمـ باصابة البرنامج لما أقدـ عمى 
كال يعد  ،، غير أنو يعد أمرا مؤلكفا أف يتعرض البرنامج لتعطؿ في مرحمة بدايتو كتجريبو2شرائو

 .3ذلؾ عيبا اذا صار يعمؿ بعد ذلؾ

 ثالثا: ان يكون العيب خفيا
لك انو قاـ بفحص المبيع بعناية  ،فيا اذ لـ يتمكف المشترم أف يكتشفو بنفسويعتبر العيب خ    

حيث انو ال ضماف يقع عمى البائع اذا اىمؿ المشترم فحص المبيع بعناية  ،4الرجؿ العادم
ففي  ،اما اذا كاف المشترم شخصا مينيا متخصصا بالنسبة لممبيع الذم اشتراه ،5الرجؿ العادم

   .6العيب فيو يعتبر ظاىرا كال يحؽ لو الرجكع بالضماف الفتراض عممو بوىذه الحالة اذا ظير 

                                                           

1 Cass.com,. 24 oct.1995. cité par Philippe LE TOURNEAU.Op cit.p.105.  
 .372.ص،المرجع السابؽ ،أشرؼ مصطفى ابك حسيف 2

3 Philippe LETOURNEAU, Contrats informatiques et électroniques.Op cit.p.106. 
 .293.ص، 2009،االسكندرية ،مكتبة الكفاء القانكنية ،عقد البيع ،سمير عبد السيد  تناغك  4
 .154.ص ،المرجع السابؽ ،محمد حسنيف 5
 .293.مرجع سابؽ،ص ،يكسؼ زاىية حكرية 6
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مف القانكف المدني عمى أف البائع ال  2/ 379كقد نص المشرع الجزائرم في المادة      
كاف يستطيع اف يتبينيا بنفسو  أكيضمف العيكب التي كاف المشترم عمى معرفة بيا كقت البيع 

في حيف أف المشرع الفرنسي نص صراحة في المادة  .جؿ العادملك فحص المبيع بعناية الر 
مف القانكف المدني عمى اف البائع ال يككف مسؤكال عف العيكب الظاىرة كال عف العيكب  1642

  .1التي يككف بإمكاف المشترم معرفتيا

يكب كيقـك ضماف البائع لعيكب المبيع عمى أساس تفرقة جكىرية بيف العيكب الظاىرة كالع     
فاذا كاف البائع ضامنا لمعيكب الخفية فيك ال يضمف ما يمحؽ المبيع مف عيكب  ،الخفية
غير أف ذلؾ ال يعني اف المشترم اماـ عيكب المبيع الظاىرة يككف مجردا مف كسائؿ  .2ظاىرة

كلو ايضا رفض تسمـ المبيع كما في  ،ال االمتناع عف الشراءأك فالمشترم لو  ،حماية مصالحو
كلو كذلؾ االمتناع عف الكفاء بالثمف تمسكا بالدفع  ،ـ مطابقة المبيع لما اتفؽ عميوحالة عد

  3بعدـ التنفيذ

كفي عقد البيع االلكتركني فاف المبيع الذم ىك بطبيعتو معنكم كبرامج المعمكمات المباعة      
الف  ،اءعبر شبكة االنترنت، فإنو قد يصيبيا عيب خفي كالفيركس كالذم ىك مف طبيعتو الخف
كىناؾ  ،الفيركس يستخدـ كسائؿ متعددة في االختفاء منيا ارتباطو بالبرامج الشائعة االستخداـ

كىناؾ فيركسات تستقر في أماكف  ،فيركسات تدخؿ الى الحاسب االلي في شكؿ ممفات مخفية

                                                           
1
 Article 1642 code civil français « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont 
l’acheteur a pu se convaincre lui-même    

بأنو )...إف القرار المطعكف فيو  21/07/1999الـ ؤرخ في  202940قضت المكمة العميا في الجزائر في قرار ليا  رقـ    2
الذم قضى برفض طمب المدعي الرامي الى ابطاؿ البيع  كارجاع الثمف لعيب خفي في المبيع بحجة أف البائع في مجاؿ بيع 

ا يتعذر عمى المشترم السيارات القديمة غير ممـز بالضماف جاء بتعميؿ خاطئ الف البائع ممـز بضماف العيكب الخفية عندم
عندما يككف المبيع مشكبا بعيكب تنقص مف قيمتو فكاف يتعيف عندئذ التحقؽ عما اذا كاف العيب  أكنفسو اكتشاؼ ىذا العيب 

كمتى كاف ذلؾ كذلؾ يتعيف نقض القرار المطعكف فيو (،  ،ال أكالمثار مف طرؼ المشترم عيبا خفيا ينقص مف قيمة المبيع 
 .88.، ص2000سنة  ،02عددالمجمة القضائية 

 .331.ص ،المرجع السابؽ ،محمد حسيف قاسـ  3
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كتنتظر حتى تشير ساعة  ،معينة يصعب عمى المستخدـ المتيقظ مالحظتيا مثؿ الذاكرة
 .فتقكـ بتشغيؿ نفسيا كتنفيذ أعماؿ تدميرية ،االلي الى تاريخ معيفالحاسب 

الت المذككرة فإف األمر يحتاج الى تجربة المبيعات لمدة أكثر بحيث اذا اففي مثؿ ىذه الح     
كتختمؼ طبيعة الفحص  ،تخمؼ الكصؼ المشترط كاف لممشترم أف يعكد عمى البائع بالضماف

يث انو لك كاف محترفا متخصصا في المجاؿ الذم انعقد فيو بح ،بحسب اختالؼ صفة المشترم
كما ىك الحاؿ في مشترم  ،عقد البيع فعميو اف يقكـ بالفحص الدقيؽ اذ يفترض عممو بالعيب 

 .برامج معمكمات اذا كاف متخصصا محترفا في ىذا المجاؿ

الخفي كقدمو في  غير أف االشكاؿ يطرح في عقد البيع االلكتركني في كيفية اثبات العيب     
فمك قاـ المشترم بشراء برنامج الحاسب االلي مثال ثـ ادعى  ،المبيع كمطابقة المكاصفات

فعميو في  ىذه الحالة أف  يثبت أنو لك عمـ  ،اصابتو بافة تعيبو كال تحقؽ لو المنفعة المرجكة منو
عو لمحصكؿ عمى لعرض فيو مقابال أقؿ مما دف أكبيذا  العيب عند  التعاقد ما أقدـ عميو 

  .1المبيع

 رابعا : عدم عمم المشتري بالعيب 
فمك اف ،يككف المشترم غير عالما بو كقت العقد فبؿ يجب ا ،ال يكفي اف يككف العيب خفيا    

كىك ما نص عميو المشرع  ،المشترم كاف يعمـ بالعيب رغـ خفائو فاف البائع ال يككف ضامنا لو
كمع ذلؾ ال يضمف البائع العيكب التي  كاف المشترم يعرفيا ..."بأنو  379الجزائرم في المادة 

 ".كقت البيع

ألف  ،فمك كاف المشترم عمى عمـ بالعيب كقت البيع سقط الضماف كلك كاف العيب خفيا        
كحتى يتمكف  ،2المشترم عندئذ بإقدامو عمى شراء المبيع كىك عالـ بعيبو تـ اعتباره راضيا بو

                                                           

 .370.ص،أشرؼ مصطفى ابك حسيف، المرجع السابؽ 1
2
 .177خميؿ أحمد حسف قدادة، المرجع السابؽ، ص.  
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ضماف العيب الخفي يجب عميو أف يبادر بفحص المبيع فكر تسممو  المشترم مف حقو في
خطار البائع العيب فكر اكتشافو  .1كا 

أيا كاف مصدر ىذا  ،كبالتالي يسقط حقو في الضماف ،كيتحقؽ عمـ المشترم بالعيب       
لعيب أخبره بامكانية تكافر ىذا ا أك ،ام سكاء كاف البائع ىك الذم أعمـ المشترم بالعيب ،العمـ

راؽ أك كاف ىذا العمـ عف طريؽ مايرفؽ مف  أك ،متخصص  أككنصحو باستطالع  رأم  خبير 
كاف المشترم قد تكصؿ الى العمـ بالعيب بنفسو عف طريؽ  أك ،خاصة بطريقة استعماؿ المبيع
 .2نتيجة استعانتو بخبير أكما يتكافر لديو مف خبرة فنية 

اف  ،فيكفي حتى يتخمص البائع مف الضماف ،قت البيعفاذا كاف العيب مكجكدا في المبيع ك     
اما اذا طرأ العيب بعد  ،كقت التسميـ أكيثبت أف المشترم عمى عمـ بالمبيع سكاء كقت البيع 

كالعمـ الذم يسقط بو حؽ  ،فاف اثبات عمـ المشترم بو ال يككف كقت التسميـ ،البيع كقبؿ التسميـ
 .3ال العمـ المفترضالمشترم في الضماف ىك العمـ الحقيقي 

كقد ،فيك يقـك بضمانو دائما ،عممو  لمعيب بالمبيع أكفال يعتد  بجيمو  ،اما البائع         
مما يترتب عنو تشديد  ،تدليس أكيترتب عمى عممو دكف اخبار المشترم بو صدكر غش منو 

 .4مسؤكليتو

يككف   البائع ضامنا  ،كفي حالة ما تعمد البائع إخفاء العيب عف المشترم بيدؼ الغش     
ك يتعيف في ىذه الحالة  ايضا  اال  يككف المشترم   ،لمعيب حتى يمتنع عميو االستفادة مف غشو

اما اذا  ،فاذا كاف يعمـ  بو ال يككف لو الرجكع عمى البائع  بالضماف ،عالما بالعيب كقت البيع

                                                           

 .196.ص، المرجع السابؽ، عزرم الزيف 1
2
 .334.ص ،المرجع السابؽ ،محمد حسف قاسـ  

 .382.ص ،المرجع السابؽ ،محمد صبرم السعدم. 296ص  ،مرجع السابؽال ،سمير عبد السيد تناغك 3
 .296.سابؽ،صالمرجع ال ،سي يكسؼ زاىية حكرية  4
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فاف لو  ،د كلكنو لـ يفعؿ ذلؾكاف مف ا لسيؿ عميو أف يكتشؼ العيب لك أنو قاـ بالفحص المعتا
 .1حؽ ا لرجكع بالضماف متى تعمد البائع اخفاء العيب بقصد الغش

ككمثاؿ عف عقد البيع االلكتركني اذا قاـ المستخدـ بشراء  برنامج حاسب الي مف           
 فيجب في ىذه الحالة عمى ،المرجكة منو المنفعةكادعى انو معيب كال  يحقؽ  ،المكرد )البائع(

 ،المدعي  اثبات كجكد العيب في  البرنامج الذم  يقمؿ مف  كفائتو في تحقيؽ اليدؼ المقصكد
كما اف البائع  قد  ،التعاقد أككاف يثبت انو لك كاف عمى عمـ بيذا  العيب  لما أقدـ عمى الشراء 

  .ف المبيع سميـأ أكيدعي عدـ عممو بالعيب 

 ،مرا سيالأالخفي في برامج الحاسب االلي  ليس كلذلؾ فاف عممية إثبات كجكد العيب       
كمعرفة أسباب عدـ أداء  البرنامج لكظيفتو  ،بؿ يحتاج الى خبراء فنييف لكشؼ العيب

 .2المقصكدة

 .نتطرؽ بالدراسة الى أحكامو ،كبعد بياف شركط العيب الخفي في عقد البيع االلكتركني

 الفرع الثالث

 أحكام ضمان العيوب الخفية
كجب عمى البائع  ،إذا تكافرت الشركط السابقة بالنسبة لضماف العيكب الخفية        
أف  ،كما كجب عمى المشترم حفاضا عمى حقو في الرجكع عمى البائع بالضماف ،3الضماف

 .يرفع دعكل الضماف خالؿ مدة معقكلة

                                                           

 .340.ص ،المرجع السابؽ ،محمد حسف قاسـ  1
 .172.ص ،المرجع السابؽ ،بشار طالؿ المكمني  2
ىذا االلتزاـ في حالة تكافر الشركط السابقة يعتبر  غير أنو ،رغـ أف البائع ممـز بتحذير المشترم مف مخاطر الشيئ المبيع  3

لذلؾ يختمؼ االلتزاـ بضماف العيب الخفي عف االلتزاـ بالتحذير مف حيث مصدر كؿ  ،غير كافيا كيصبح البائع ممزما بالضماف
الى  1641لممكاد مف مف القانكف المدني الجزائرم المقابمة  386الى  379منيما فااللتزاـ بالضماف يجد مصدره في المكاد مف 

مف قصكر  حدثلما نتيجة في حيف أف االلتزاـ بالتحذير ىك مف صنع كخمؽ القضاء   .مف التقنيف المدني الفرنسي 1649
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كحقكقو غير أف دعكل الضماف تثير العديد مف المسائؿ، كلعؿ مف أىميا كاجبات المشترم    
 في ىذه الدعكل.  

 ال :واجبات المشتري  لحفظ حقو في الضمان أو   
أف يقكـ بتفحص الشيئ  المبيع بعناية  ،يجب عمى المشترم حتى يحصؿ عمى الضماف      

عميو إخطار المشترم بذلؾ في مدة  ءهكاذ اكتشؼ العيب أثنا ،الرجؿ العادم  أثناء التسميـ
مف القانكف المدني عمى  أنو " إذا تسمـ المشترم           380دة كىذا كفقا لنص  الما ،معقكلة

المبيع كجب عميو التحقؽ مف حالتو عندما يتمكف مف ذلؾ  حسب القكاعد التعامؿ التجارية فإذا 
كشؼ عيبا يضمنو البائع كجب عميو أف يخبر ىذا األخير في أجؿ مقبكؿ عادة فإف لـ يفعؿ 

 .إعتبر راضيا بالبيع

اذا كاف العيب  مما ال يظير بطريؽ االستعماؿ العادم كجب عمى المشترم بمجرد  غير أنو 
 ظيكر العيب أف يخطر البائع بذ لؾ ك إال  اعتبر راضيا بالمبيع بما فيو مف عيكب".

كاإلستالـ المقصكد بو في  عقد البيع االلكتركني ىك االستالـ الفعمي الذم تنتقؿ فيو       
كالذم  ،فال يكفي لبدء احتساب مدة الفحص مجرد التسميـ القانكني ،شترمحيازة المبيع الى الم

عالمو بذلؾ.  كما تقتضي  طبيعة ىذا العقد  يتـ بمجرد كضع المبيع تحت تصرؼ المشترم كا 
 .1اطالة مدة فحص  المبيع عف تمؾ المحددة في  عقد البيع التقميدم 

                                                                                                                                                                                           

منتجات  أكزمة لممشترم في مجاؿ البيكع التي ترد عمى أشياء يؽ الحماية الالالتزاـ البائع في ضماف العيب الخفي عف تحق
سع نطاقا مف االلتزاـ بضماف العيب الخفي حيث يقتصر أك فاإللتزاـ بالتحذير  ،حيث نطاؽ كؿ منيماكما يختمفاف مف  ،خطرة

بينما يمتد نطاؽ االلتزاـ بالتحذير الى كافة  .ىذا االخير عمى االشياء التي يككف فييا المبيع مشكبا ببعض العيكب الخفية فقط
يقا في تركيبو طرا بسبب طبيعتو أـ بسبب جديتو كحداثتو أـ بسبب ككنو دقالحاالت التي يتسـ فييا المبيع بالخطكرة سكاء كاف خ

كصعبا في استعماليف كما يختمؼ الااللتزامف مف حيث طبيعتيما. فااللتزاـ بصماف العيب الخفي ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة، في 
اف عدة، االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر الشيئ حيف أف اإللتزاـ بالتحذير مف مخاطر الشيئ المبيع ىك ىك التزاـ ببذؿ عناية.  عمي

 .30-32، ص 2008/2009المبيع، مذكرة ماجستير، فرع عقكد كمسؤكلية، كمية الحقكؽ بف عكنكف، جامعة الجزائر، 
 .387.ص ،المرجع السابؽ ،أشرؼ محمد مصطفى أبك حسيف  1
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كت    أف يقكـ بإخطار البائع خالؿ  ،شاؼ العيبكبذلؾ فإنو عمى المشترم بعد تسممو المبيع كا 
، كتقدير ىذه المدة أمر يستقؿ بو قاضي المكضكع. فإذا قاـ المشترم بيذا االخطار 1مدة معقكلة

أخطره بعد أك أما اذا لـ يخطر البائع بالعيب  .فيككف  بذلؾ قد حفظ حقو في الرجكع بالضماف
في عمى البائع ألنو يعتبر راضيا بالمبيع، فال يجكز  لو الرجكع بضماف العيب الخ ،فكات المدة

كسقط عف البائع االلتزاـ بالضماف حتى كلك لـ تكف دعكل الضماف قد تقادمت بانقضاء سنة 
 .2مف كقت تسمـ المشترم لممبيع 

فيمكف اف يتـ  ،فالمشرع الجزائرم لـ يشترط فيو شكال معينا ،كبالنسبة لشكؿ اإلخطار         
كيقع عمى المشترم عبئ  قيامو بيذا  ،3كيمكف أف يتـ شفاىة ،قضائي كتابة عمى يد محظر 

كيمكف في عقد البيع االلكتركني أف يتضمف العقد بندا يتـ اال تفاؽ  فيو عمى اجراء   ،4اإلخطار
بحيث يككف ليذا اإلخطار نفس  ،أم إخطار يتعمؽ بمكضكع العقد عف طريؽ البريد االلكتركني

 .5لإلخطار التقميدم الحجية كاألثر القانكني 

                                                           

 383الؿ خالؿ سنة مف تسمـ المبيع كفقا لممادة بؿ يجب أف ترفع الدعكل خ ،إف االخطار ال يغني عف رفع دعكل الضماف  1
) تسقط بالتقادـ دعكل الضماف بعد انقضاء س نة مف يـك تسميـ المبيع ، حتى كلك لـ  ائرم بنصياز انكف المدني الجقمف ال

 يكتشؼ المشترم العيب اال بعد انقضاء ىذا األجؿ ما لـ يمتـز البائع بالضماف لمدة أطكؿ(
 .389.ص ،المرجع السابؽ ،محمد صبرم السعدم  2
حيث أنو يتعيف عمى المشترم تقديـ الدليؿ عمى أنو قاـ بإخطار البائع  ،إف االخطار الشفيي قد يثير إشكاؿ يتعمؽ باثباتو   3

عمى أساس أف  ،كذلؾ عف طريؽ االستعانة بأحد كسائؿ االثبات المنصكص عمييا قانكنا ،في الكقت المناسب ،بكجكد العيب
فإذا قاـ المشترم بإخطار البائع بكجكد العيب  ،مؽ بكاقعة مادية يمكف اثباتيا بجميع الطرؽ مف بينيا البينة كالقرائفاالمر يتع

فإنو سيصعب عميو تقديـ الدليؿ عمى ذلؾ مما قد يؤدم الى حرمانو مف  ،شفاىة كما لك اكتفى باالتصاؿ بو ىاتفيا مثال
ثر عمى صالحية المبيع لمعمؿ يعد أمرا حيكيا نظرا لطبيعة المبيع، فاالشياء ،كسرعة االخطار البائع بالخمؿ المؤ الضماف

مكضكع الضماف ىي في الغالب أجيزة دقيقة الصنع كالخمؿ فييا سريع التطكر كالتأثير لذا فإنو مف االىمية بمكاف سرعة 
 ،المرجع السابؽ ،حسيف أشرؼ محمد مصطفى أبكاخطار البائع حتى يتسنى لو معرفة الخمؿ كاصالحو قبؿ تفاقمو. 

 .432.ص
 .301.ص،المرجع السابؽ ،سي  يكسؼ زاىية حكرية  4
 .392.ص ،المرجع السابؽ ،أشرؼ محمد مصطفى أبك حسيف  5
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 ،كاذا تكافرت شركط ضماف العيب كاخطر المشترم البائع بالعيبب في الكقت المحدد         
كذلؾ باالضافة الى حؽ المشترم  في   ،كاف لو أف يرجع عمى البائع  بدعكل ضماف العيب

جزئيا  أككميا  استبدالو أكحيث يمكنو المطالبة بإصالح المبيع  ،التنفيذ العيني  أكطمب الفسخ 
 .1متى كاف ذلؾ ممكنا

 ثانيا: حق المشتري  في دعوى ضمان العيوب الخفية 
تطرؽ  المشرع الجزائرم لحؽ المشترم في دعكل الضماف العيكب الخفية في مادة كحيدة       

مف القانكف  381حيث  ينص المشرع في المادة  ،قامت باإلحالة الى أحكاـ االستحقاؽ الجزئي
مى أنو " إذا أخبر المشترم بالعيب المكجكد في المبيع في الكقت المالئـ كاف لو الحؽ المدني ع

 ".376في المطالبة بالضماف كفقا لنص المادة 

نجد أنيا تحدد مكضكع الدعكل بالنظر الى درجة الخسارة   376كبالرجكع الى نص المادة      
مقتضى تطبيؽ ىذه األحكاـ عمى كب ،التي لحقت المشترم بسبب اإلستحقاؽ الجزئي لممبيع

يسيرا  أكدعكل ضماف العيكب الخفية فإنو يتطمب األمر التفرقة  بيف ما اذا كاف العيب جسيما 
 لحصر الدعكل المتاحة أماـ مف يقكـ شراء شيئ معيب.

  :حالة العيب الجسيم -.1
المشترم قد   يعتبر العيب  جسيما اذا كاف نقص المنفعة بسببو قد كصؿ مبمغا لك كاف      

، كتعد  جسامة العيب مسألة مكضكعية تخضع لتقدير 2عمـ  بو عند التعاقد لما أتـ التعاقد
 أكقضاة المكضكع الذيف يمكنيـ االستعانة بخبير مف أجؿ البحث فيما اذا كاف العيب جسيما 

            3يسيرا 

                                                           

 .394.ص،المرجع السابؽ ،أشرؼ محمد مصطفى أبك حسيف   1
 .305.ص،المرجع السابؽ ،سي  يكسؼ زاىية حكرية ..161.ص ،المرجع السابؽ ،محمد حسنيف  2

 .177.ص  المرجع السابؽ،  ،سعدم  فتيحة   3



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

97 
 

كجب   ،بكجكده لما أتـ العقد  كعميو اذا كاف العيب جسيما بحيث أف المشترم  لك عمـ          
كالتي بمقتضاىا يستطيع المشترم االختيار  ،مف القانكف المدني الجزائرم 376إعماؿ المادة 

ك  ،بيف االحتفاظ بالمبيع كالرجكع عمى البائع بالتعكيض عما أصابو مف أضرار بسبب العيب
ام اليعمـ بكجكد  ،ع حسف النيةكاذا كاف البائ ،1بيف رد المبيع لمبائع كما ىك بالعيب الالحؽ بو

أما ا ذا كاف  ،العيب فال  يككف مسؤكال إال عف تعكيض الضرر المتكقع  فقط كقت ابراـ العقد
فيككف مسؤكال عف الضرر المتكقع كغير المتكقع طبقا لمقكاعد العامة  ،سيئ النية كيعمـ بالعيب

 .2لممسؤكلية

 حالة العيب غير الجسيم :  2
ب غير جسيـ اذا لـ يبمغ الحد الذم كاف يجعؿ المشترم ال  يتـ العقد لك عمـ يعتبر العي      

بؿ  يجب عميو أف يحتفظ بو مع مطالبة  ،كفي ىذه الحالة ال يككف لممشترم أف يرد المبيع ،بو
نقص منفعتو نتيجة ىذا  أكالبائع  بالتعكيض عما أصابو مف ضرر بسبب نقص قيمة المبيع 

لكف  يمكف لو أف يطالب  ،ي ىذه الحالة لممشترم مطالبة البائع بالفسخكما ال يمكف ف ،العيب 
                                                    3البائع بالتعكيض

فإنو يمتد الحؽ  ،كفي الحالة التي يتمكف فييا البائع مف تقديـ دليؿ عمى سكء نية البائع       
أما اذا لـ يمحؽ المشترم ضرر مف  ،ة كغير المتكقعةفي  التعكيض ليشمؿ االضرار المتكقع

اذ  ال فرؽ في ذلؾ بيف ما إذا كاف  ،العيب فال مجاؿ لممطالبة بالتعكيض في جميع االحكاؿ
  4كاف جسيما كاختار المشترم االحتفاظ بالمبيع أكالعيب يسيرا 

                                                           

 .178.ص نفسو،المرجع  ،سعدم فتيحة  1
 .394 .ص  ،المرجع  السابؽ محمد  صبرم  السعدم،  2
 .162.ص،السابؽ المرجع حسنيف، محمد  3
 .182.ص ،المرجع السابؽ ،سعدم فتيحة  4
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ه الصفة فإنو يرتب كبمكجب ىذ ،كألف عقد البيع االلكتركني يعد عقدا ممزما لمجانبيف      
كىك ما سنتعرض لو في  ،التزامات عمى عاتؽ المشترم مقابمة لإللتزامات الممقاة عمى البائع

 .الفصؿ الثاني

 الفصل الثانــــي

 التزامـــات المشتــــــري
ال تختمؼ التزامات المشترم في مجاؿ التجارة االلكتركنية  عف تمؾ التي تنص عمييا 

كىذا بالرغـ مف أف عقد البيع االلكتركني ىك عقد خاص مف حيث   ،يديةالقكاعد العامة التقم
 .فإنو يبقى دفع الثمف كاستالـ المبيع التزاميف يتحمميما المشترم ،ابرامو كتنفيذه

كمدل  ،كزمانو كمكانو ،غير أنو تبقى كيفية كطرؽ تنفيذ المشترم إللتزامو بدفع الثمف      
تثير العديد  ،مع طرؽ الدفع المستحدثة عبر االنترنت ،تقميديةالكفاء ال أكمالءمة طرؽ الدفع 

ذلؾ أف أىـ ما يقمؽ  المتعامؿ في التجارة االلكتركنية  ىك كيفية الدفع  ،مف االشكاالت القانكنية
 .ككسائؿ االماف المتكفرة في ذلؾ ،االلكتركني

 أكء المعركفة إما نقدا ألنو كاف كاف دفع الثمف في التعاقد التقميدم يتـ بأحد كسائؿ الكفا
فقد يتـ بإحدل  ،فإف دفع الثمف في التعاقد االلكتركني أيضا لو أكثر مف كسيمة ،حكالة أكبشيؾ 

راؽ التجارية االلكتركنية ك عف طريؽ األ أككسائؿ الدفع المطكرة كالتحكيؿ البنكي االلكترني 
الدفع االلكتركني المستحدثة باالضافة الى أنو قد يتـ بإحدل كسائؿ  ،كالسفتجة االلكتركنية 

 كبطاقة الدفع االلكتركني  كالنقكد االلكتركنية.

أما االلتزاـ الثاني الذم يقع عمى المشترم  في عقد البيع االلكتركني بعد االلتزاـ بالدفع 
 باعتبار أف ،كىك يعد التزاما مقابال إللتزاـ البائع بالتسميـ ،ىك االلتزاـ بتسمـ المبيع كتحمؿ نفقاتو

 .عقد البيع االلكتركني يرتب التزامات متقابمة بيف طرفيو
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ؿ التزاـ المشترم بدفع ك ؿ في المبحث األأك نتن ،كعميو نقسـ دراستنا ليذا الفصؿ الى مبحثيف
 .كفي المبحث الثاني  التزاـ المشترم بتسمـ المبيع كتحمؿ النفقات ،الثمف

 لوالمبحــث األ 

 ـنالتــــزام المشتري بدفع الثمــــ
كالثمف مبمغ نقدم معيف المقدار  ،يعد الثمف االلتزاـ االساسي الذم يقع عمى المشترم

لـ  كاألصؿ أف يتفؽ الطرفاف عمى ثمف البيع، كمع ذلؾ يعد البيع صحيحا اذا ،قابؿ لمتعييفأك 
ككانت األسس التي يقكـ تقدير الثمف محال إلتفاؽ  ،يكف الثمف مقدرا فعال كلكنو قابؿ لتعييف

 .1ضمنا أكرفيف صراحة الط

ف  كاف الثمف مف العناصر األساسية التي يجب لطرفي العقد االتفاؽ عمييا  ،غير أنو كا 
 ،كمحؿ يمتـز بو المشترم مقابؿ التزاـ البائع بنقؿ ممكية المبيع كفقا لما تقرره القكاعد العامة

نو أصبح ذا خصكصية إال أ ،ترؾ تقديره ألجنبي أكككاف يمكف تأجيؿ االتفاؽ عميو فيما بعد 
حيث اتجيت معظـ  ،ظاىرة  في كافة أشكاؿ البيع عف بعد خاصة في عقد البيع االلكتركني

التشريعات الحديثة الخاصة بحماية المستيمؾ الى اعتباره الركيزة األساسية التي يتميز بيا 
ر المبيع حيث أنو باالضافة الى عناص ،العرض االلكتركني إلعتباره ايجابا ينعقد بو العقد

يجب أف يتضمف عرض البائع عبر االنترنت تحديد  ،كمكاصفاتو ككؿ ما يتعمؽ بو مف بينات
 .2الخدمة المعركضة أكالثمف المقابؿ لمسمعة 

ذلؾ لككف أف تطكر   ،كما يعد دفع الثمف في عقد البيع االلكتركني ذك أىمية بالغة
ت االلكتركنية كلكسائؿ الدفع االلكتركني التجارة االلكتركنية مرتبط بكضع نظاـ قانكني لممبادال

                                                           

 .91.ص المرجع السابؽ، ،طاىر شكقي مكمف  1
بشأف حماية المستيمؾ في العقكد عف بعد الى أف مف المعمكمات  1997لسنة  7ربي رقـ ك يو التكجيو األكىك ما أشار ال  2

م لذالقانكنى التكنسي بشأف المعامالت االلكتركنية اكذلؾ ك  ،التي يجب العمـ بيا لحظة االيجاب كقبؿ ابراـ العقد ىي الثمف
مس اقبؿ ابراـ العقد  سعر المنتج كذلؾ في الباب الخ ،اضحةنص صراحة عمى كجكب أف يكفر البائع لممستيمؾ بطريقة ك 

 .2000لسنة  83مف قانكف المعامالت االلكتركنية التكنسي رقـ  20لمفصؿ 
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، باالضافة الى مايتميز بو عقد البيع االلكتركني مف تسميـ ال مادم كعف بعد كؿ ذلؾ 1مؤمنة 
  .زاد مف أىمية الدفع االلكتركني

 لوالمطمب األ 

 مضمون االلتزام بالدفع االلكتروني
ك العقكد التقميدية عمى مجمكعة مف  يقـك االلتزاـ العقدم الكارد عمى العقكد  االلكتركنية 

خدمة نظير مقابؿ معيف يتعيف الكفاء  أكمنتج  أكحيث يمتـز المتعاقد بتقديـ سمعة  ،االلتزامات
 .بطرؽ الكفاء الحديثةأك سكاء كاف الدفع بالطرؽ التقميدية  ،بو

مسألة ىامة  ككذلؾ العقكد التقميدية ،كيعتبر االلتزاـ بدفع الثمف في عقد البيع االلكتركني 
خاصة أف دفع   ،كيتـ عادة تنظيـ أحكاـ الدفع كتفاصيمو بصكرة كاضحة ،2كركنا جكىريا فييا

 3الثمف يتـ عف بعد كعبر كسائؿ الدفع االلكتركنية الحديثة

كيمكف لنا أف نبيف مضمكف الكفاء االلكتركني مف خالؿ التطرؽ لتعريؼ عممية الدفع 
 .بيا ىذه العممية االلكتركني كالخصائص التي تتميز

                                                           
1
 Naimi CHARBONNIER Marine ,Op.Cit,p.173. 

كنية عبر االنترنت حيث اإللكتركني مف أىمية كبيرة كالتي أدت الى نجاح التجارة االلكتر  لمدفعتجب المالحظة أنو رغـ ما   2
لكف ىذا الكفاء شكؿ في الكقت نفسو أىـ  ،مكنت مف تسديد قيمة المبيعات مف خالؿ كضع أرقاـ خاصة عمى شاشة الكمبيكتر

بشخص  الحصكؿ عمى المعمكمات الشخصية الخاصة مكانية، كذلؾ بسبب إااللكتركنية المشكالت التي كاجيت التجارة
المعمكمات الخاصة بيكيتو حيث  أك ،المعمكمات الخاصة برصيده الحسابي أكببطاقتو البنكية، المستخدـ كالمعمكمات الخاصة

ألف  ،العبث بيا أكاستعماليا لمصمحتيـ الخاصة  أك ،غيرىـ السطك عمييا كاستنساخيا أكيككف في استطاعة فئة المخترقيف 
ة االخيرة برامج يمكف الحصكؿ عمييا مجانا عمى ،حيثأصبحت تتيح في األكنشبكة االنترنت شبكة مفتكحة كمتاحة لمجميع

الشبكة تمكف مف الجكسسة كالتمصص عمى المكاقع أك عنأكييف البريد االلكتركني لرصد جميع الحركات كالمعأكمات المتدأكلة 
 .263.صالمرجع السابؽ، ،حكحك يمينةفي ذلؾ، راجع  بداخميا،

 .391.ص ،المرجع السابؽ ،مصطفى مكسى العجارمة  3
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 لولفرع األ ا

 مفيوم الدفع االلكتروني
 ،كالى طبيعتو القانكنية ،تقتضي دراسة مفيـك الدفع االلكتركني التطرؽ الى تعريفو 

 كالى بياف خصائصو.

 ال : تعريف الدفع االلكترونيأو 
ت باتصرؼ قانكني يككف اليدؼ مف كرائو تسكية ديف ث"االلكتركني بأنو  الدفعيعرؼ     

كنتيجة لكجكد معاممة تجارية تجرم بينيما عبر شبكة  ،في ذمة شخص ما لصالح شخص اخر
معركفة مف قبؿ كتـ تطكيرىا لتتكافؽ مع  أكاالنترنت، كذلؾ إما بإستخداـ كسائؿ دفع مكجكدة 

ما  ،راؽ التجارية االلكتركنيةك األ ،حاجات التجارة االلكتركنية كالتحكيؿ البنكي االلكتركني كا 
 .1رجكع الى كسائؿ الدفع المستحدثة مثؿ النقكد االلكتركنية"بال

دينو عف طريؽ  استخداـ أحد  2كما يعرؼ  الدفع االلكتركني بأنو قياـ المديف بكفاء  
كسائؿ الكفاء االلكتركنية الحديثة كيترتب عميو ابراء  ذمتو تجاه دائنيو في العممية التجارية 

ات الدفع االلكتركني بأنيا كؿ عممية تحكيؿ أمكاؿ خالؼ كما تـ تعريؼ عممي ،3االلكتركنية
كتجرم إنفاذا لتعميمات بكاسطة  ،راؽ أخرلأك أية  أك ،سند أك ،العمميات المنشأة بمكجب شيؾ

                                                           

 العربية اتحاد الجامعات مجمة ،سامي عبد الباقي أبكصالح،الكفاء االلكتركني بالديكف الناشئة عف المعامالت التجارية 1
 .22.ص ،2006،جامعة القاىرة ،العدد الثالث كالعشركف ،لمدراسات كالبحكث القانكنية

 كيعد،غير نقكد أككسكاء كاف ىذا الشيئ  نقكدا  شيئ، عمؿ،أك االلتزاـ بإعطاء شيئ سكاء كاف،الكفاء قانكنا ىك تنفيذ االلتزاـ 2
كينعقد الكفاء في  صكرتو العادية ، القانكنية التصرفات افي hيجب أف تتكافر فيو الشركط الكاجب تكافرهك  الكفاء تصرفا قانكنيا،

 كذلؾ اذا لـ يقبؿ، كقد ينعقد بارادة كاحدة ،الذم  قبؿ ىذا الكفاء كارادة الدائف إرادة المكفي الذ م  قاـ بتنفيذ االلتزاـ، ،بإرادتيف
 ،النظرية العامة لاللتزامات ،الكاضح في شرح القانكف المدني ،محمد صبرم السعدم  ، االيداع الى المديفأ تجلالكفاء كا الدائف

  .298.ص ،2010 ،الجزائر ،دار اليدل،دراسة مقارنة في القكانيف العربية،أحكاـ االلتزاـ
 .552.ص ،المرجع السابؽ ،خالد ككثر عدناف   3
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الجياز االلكتركني الذم   ،كيقصد بالنقطة االلكتركنية ،نقطة الكتركنية عبر أية كسيمة اتصاؿ
 . 1كتركنيايسمح بإنشاء عممية تحكيؿ  أمكاؿ ال

فقد عرؼ مشركع قانكف التجارة االلكتركنية المصرم   ،كعمى صعيد التشريعات العربية
الدفع االلكتركني  بأنو "كفاء بالتزاـ نقدم بكسيمة الكتركنية كالشيكات كالكمبياالت االلكتركنية 

 .كبطاقات الدفع الممغنطة كغيرىا"

ات الدفع االلكتركني بأنو "كؿ عممية تحكيؿ كما كرد بمشركع القانكف المبناني بشأف عممي   
تجرل إنفاذا  لتعميمات ،راؽ أخرلأك أية  أكسند  أكخالؼ العمميات المنشأة بمكجب شيؾ  ،أمكاؿ

الجياز االلكتركني  ،كيقصد بالنقطة االلكتركنية،بكاسطة نقطة الكتركنية، عبر أية كسيمة اتصاؿ
 .      2نيا"الذم يسمح بإنشاء عممية تحكيؿ أمكاؿ الكترك 

كقد جاء في القانكف التكنسي أف كسيمة الدفع االلكتركني" ىي الكسيمة التي تمكف      
 .3صاحبيا مف القياـ بعمميات الدفع المباشر عف بعد عبر الشبكات العمكمية لالتصاالت"

فإف ىناؾ عقكد  ،كباالضافة الى ىذه التعاريؼ التي عالجت مفيـك الدفع االلكتركني     
 ،لت تحديد كافة المسائؿ المتعمقة بالكفاء االلكتركني كالعقد النمكذجي الفرنسيأك ح 4كذجيةنم

كما يحدد نفقات  ،كمدل جكاز الكفاء بعممة أجنبية،حيث يحدد العممة المستخدمة في كالكفاء
حيث ينص العقد عمى أف السمعة المباعة تظؿ مممككة لمبائع  ،كغير ذلؾ مف األمكر ،التسميـ

                                                           

 .234.ص ،المرجع السابؽ ،صفكاف حمزة اليكارم  1
المرجع  ،مشار اليو مف طرؼ عمر عبد الفتاح عمي يكنس،مف مشركع قانكف عمميات الدفع االلكتركنية المبناني 18المادة   2

 .378.ص ،السابؽ
 .ؿك ألكتركنية،  الفصؿ الثاني الباب اارة االلبشاف المبادالت كالتج 2000لسنة  83كنسي رقـ تالقانكف ال  3
كتـ اعتماده مف  ،كالمستيمكيف التجار بيف عبر االنترنت لتنظيـ العالقة التعاقد تسييؿ أجؿ مف العقد النمكذجي تـ في فرنسا  4

 04في  االلكتركنية التكالمباد ةلمتجار  الفرنسية كمف المجنة القانكنية لمجمعية 1998أبريؿ 30باريس في ل مكتب غرفة التجارة
 .1998مام 



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

103 
 

، كيكمف اليدؼ مف تحديد 1الكفاء الكامؿ بثمنيا كمصركفات الشحف كالجمارؾ كالرسـكلحيف 
 .2المسائؿ المتعمقة بالدفع االلكتركني في حماية العمميات التجارية  االلكتركنية 

كرغـ أنو يمكف اف يقـك المشترم باستعماؿ الطرؽ التقميدية المتبعة في التعاقد بيف     
رقـ كارت بنكي عف طريؽ  أككذلؾ مثؿ إرساؿ شيؾ ،الخدمة أكالسمعة  غائبيف لمكفاء بمقابؿ

حيث يستطيع البائع مف  ،ارساؿ البيانات الخاصة بحسابو البنكيأك مف خالؿ الفاكس  أكالبريد 
غير أف ىذه الكسائؿ ال تتالئـ  ،خالؿ ىذه البيانات اقتطاع الثمف مف حساب المشترم

ضيات السرعة فييا، فضال عف أنيا تنطكم عمى مخاطر كخصكصية التجارة االلكتركنية كمقت
 .3كشؼ سرية رقـ الحساب كالكارت البنكي كسكء استعماليا

كألف الكسائؿ التقميدية لمكفاء غير  مناسبة ككافية لتسييؿ التعامؿ الذم يتـ عف بعد في 
 ،اللكتركنيةكمف ىنا كانت أىمية ابتكار أسمكب سداد يتفؽ كطبيعة التجارة ا ،بيئة غير مادية

كالتي  تتـ دكف تقابؿ  ،كنظرا لطبيعة المعامالت التجارية االلكتركنية ،كىك الدفع االلكتركني
فكاف  ،كالتي تتسـ بالسرعة مع استخداـ التقنيات التكنكلكجية الحديثة،مادم بيف أطراؼ التعاقد

 .4لزاما أف تتطكر كسائؿ الكفاء  لتتناسب كطبيعة تمؾ المعامالت

يجب القكؿ أنو ال يعد االنترنت الكسيمة الكحيدة المستخدمة في مجاؿ الدفع غير أنو 
نما ىناؾ مف يدعك الى ترقية الكسائؿ األخرل ،االلكتركني كذلؾ عمى غرار االكسترانت  ،كا 

كىك األمر الذم سعت اليو  ،ال لدل األفراد حالياأك كالياتؼ النقاؿ الذم يعد الكسمة االكثر تد
                                                           

 .235.ص المرجع السابؽ، ،صفكاف حمزة اليكارم  1
 2 «  Le commerce électronique offre un certain nombre d’instruments  et de mécanismes de 
paiement en ligne  pour permettre que le prix d’une transaction soit réglé dans des conditions 
de sécurité satisfaisante.L’enjeu ,en effet , du paiement électronique est d’assurer la sécurité 
des opérations de commerce en ligne…. »  Chiheb GHAZOUANI, Le contrat de commerce 
électronique international, Latrch édition, Tunis,2011 ,p.149. 

 .235مزة اليكارم، المرجع السابؽ، ص.ف حصفكا   3
 .552.ص ،المرجع السابؽ ،ككثر عدناف  خالد  4
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حيث  ،التي تسعى الى تطكير السكؽ االفريقية في ىذا المجاؿ  ( Tagattitude )شركة  
خاصة في البمداف االقؿ تطكرا  ،سعى مؤسسيا الى تطكير دفع كسحب االمكاؿ بالياتؼ النقاؿ

ف مع البنكؾ المحمية كالمؤسسات الخاصة أك كىذا بالتع ،في استعماؿ تقنيات الدفع االلكتركني
 .1في ىذا المجاؿ

 يعة القانونية لمدفع االلكتروني  ثانيا: الطب
اذا أنو يجمع بيف التنفيذ المادم  ،يعتبر الكفاء في شكمو العاـ كاقعة مختمطة  

كيعد الكفاء  ،كيككف عنصر التصرؼ القانكني فيو غالبا ،لإللتزاـ كبيف االتفاؽ عمى قضاء الديف
ؿ ىك ك لكفاءعمى أمريف،  األبذلؾ اتفاؽ بيف كؿ مف الدائف كالمديف عمى قضاء الديف، كيشتمؿ ا

 . 2ككنو اتفاؽ، كالثاني ىك اتفاؽ عمى قضاء ديف معيف

كذلؾ  ،كيشترط لصحة الكفاء أف يتكافر فيو ركف الرضا في جانب المكفي كالمكفى لو
كما يشترط فيو أف يككف صادرا عف شخص  .عف طريؽ تبادؿ التعبير عف ارادتيف متطابقتيف

رادة سميمة خالية مف  .3العيكب االرادة كالغمط كالتدلس كاالستغالؿ مميز كا 

كال يختمؼ الكفاء االلكتركني عف الكفاء التقميدم مف حيث ككنو تصرفا قانكنيا يتضمف       
 أككلكف يكمف الخالؼ في طريقة اتماـ الكفاء   ،اتجاه االرادة الى احداث أثر قانكني معيف

     .4الكتركنية أكنت كسيمتو تقميدية طريؽ التنفيذ المادم لاللتزاـ بحسب ما اذا كا

                                                           

1 Patrick DESAVIE , Avec tagattitude le téléphone paie, article du 23/01/2009 in : 
 www.tagattitude.fr date visite de site le 05/11/2014. 

 .12سابؽ، ص.، المرجع السامي عبد الباقي أبكصالح  2

لشيئ الذم كفى  أف يككف المكفي مالكا  ،لصحة الكفاء ترطشي نكف المدني الجزائرم عمى أنو " مف القا 263تنص المادة    3 
 ".كأف يككف ذا أىمية لمتصرؼ فيو ، بو
اختالؼ في القكاعد  ،يدميترتب عمى اختالؼ الكسيمة المستخدمة في الكفاء االلكتركني عف الكسيمة التي يتـ بيا الكفاء التقم  4

. كما يترتب عمى اختالؼ طبيعة الكفاء االلكتركني أنو في حالة ىـ ىذه ىذه القكاعد ىي القكاعد المتعمقة باالثباتأك  ،المطبقة
 اعتباره كاقعة قانكنية ففي ىذه الحالة يمكف اثباتو بجميع كسائؿ االثبات، بينما في حالة اعتباره تصرؼ قانكني فإنو يخضع في
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 أكالمعدنية  أكفالكفاء الذم يتـ بكسيمة تقميدية ىك كفاء يككف باستخداـ النقكد الكرقية 
بالرجكع الى كسيمة تحكيؿ بنكي مف حساب  أك ،راؽ التجارية كالشيؾ كالسفتجةك بإستخداـ األ

فيك  ،اء الذم يتـ بكسيمة الكتركنيةبنؾ اخر. أما الكف أكالى حساب اخر مكجكد في نفس البنؾ 
يجرم في بيئة غير مادية تبـر التصرفات القانكنية بداخميا عف طريؽ استخداـ كسائؿ االتصاؿ 

  .1الحديثة كباألخص شبكة االنترنت

فقد كقع اختالؼ بالنسبة لمكفاء االلكتركني في طبيعتو  ،كنتيجة اختالؼ كسيمة الكفاء
إذ أف الكفاء اتفاؽ بيف طرفيف عمى تسكية ديف   ،2نو كاقعة مختمطةفيناؾ مف يرل أ ،القانكنية

كما أنو ييتـ بكيفية التنفيذ المادم  .معيف فيك تصرؼ قانكني يجب أف تتكافر فيو شركطو
إال أنو يعتبر أف عنصر  ،لكنو رغـ اعتباره أف الكفاء االلكتركني كاقعة مختمطة ،لاللتزاـ بالكفاء

كيظير لؾ بكضكح مف خالؿ التركيز عند معالجة الكفاء  ،اـ ىك الغالبالتنفيذ المادم لاللتز 
االلكتركني عمى كسائؿ الدفع االلكتركني أكثر مف التركيز عميو كتصرؼ قانكني يتفؽ بمكجبو 

 .الطرفاف عمى الكفاء بديف معيف

غير أف ىناؾ مف فرؽ في بياف الطبيعة القانكنية لمكفاء االلكتركني بحسب كسائؿ 
ء، فبالنسبة لمكفاء االلكتركني باستخداـ بطاقات االئتماف في الدفع فينا تعد عممية بنكية الكفا

كليا طابع مميز كخصائص  ،الكتركنية حديثة تتضمف أداة دفع ككسيمة ائتماف في ذات الكقت
أما الكفاء االلكتركني مف خالؿ شبكة االنترنت باستخداـ  .3معينة تفرضيا ىذه الطبيعة الخاصة

                                                                                                                                                                                           

مزة اليكارم، المرجع صفكاف ح اثباتو الى القكاعد الخاصة باثبات التصرفات القانكنية، لمزيد مف التفاصيؿ، راجع في ذلؾ
 . 235السابؽ، ص.

 .14، المرجع السابؽ، ص. سامي عبد الباقي أبكصالح  1
 .12، ص. المرجع نفسو   2
أية رمكز تركني بطريقة مباشرة ما بيف المشترم كالبائع دكف استخداـ يتـ استخداـ بطاقات الكفاء االلكفي بداية االمر كاف    3

، فالمشترم كاف يدكف رقـ كارتو 25لرقـ كارت المشترم البنكي، كقد نسبة البيكع التي تتـ باستخداـ ىذه الكسيمة تصؿ الى 
اقة، ثـ يرسمو الى بنؾ المشترم ألجؿ البنكي كما ىك، بطريقة غير مشفرة، ككاف التاجر الفضائي يخزف ىذا الرقـ مباشرة في بط

االقتطاع مف حسابو بعد أف يككف المشترم قد قاـ باستيفاء الصيغة المقدمة مف البائع كيرسميا مباشرة عبر االنترنت، ككاف يتـ 
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كما يؤكد  ،قكد االلكتركنية فيذه النقكد ليا طبيعة خاصة تجعميا نكعا متميزا مف أنكاع النقكدالن
 .  1ذلؾ أنيا ال تتمتع بقبكؿ عاـ كما ىك الحاؿ في النقكد الحقيقية

غير أنو يظير أف الرأم القائؿ بأف الكفاء االلكتركني ىك كاقعة مختمطة ىك األرجح 
كمف ثـ فيك تصرؼ قانكني يجب أف  ،رفيف عمى تسكية ديف معيفكذلؾ أف  الكفاء اتفاؽ بيف ط

كما أنو ييتـ بكيفية التنفيذ المادم لاللتزاـ  ،تتكافر فيو شركط التصرؼ القانكني مف أركاف
  .بالكفاء

 ثالثا :خصائص الدفع االلكتروني 
 حيث ،تعتبر التجارة االلكتركنية بيئة غير مادية تتـ فييا المعامالت التجارية 

فكسائؿ الدفع االلكتركني المستعممة  ،كنظرا لدكلية شبكة االنترنت ،تغيب فييا الدعائـ الكرقية
اذ أف  ،بمعنى تككف مقبكلة مف طرؼ جميع الدكؿ ،مف خالليا تككف ذات طبيعة دكلية أيضا

عقد االشتراؾ في بنكؾ المعمكمات يتـ عبر فضاء الكتركني مفتكح بيف مستخدميف مف مختمؼ 
كىك األمر الذم جعؿ الدفع االلكتركني يتميز بعدة خصائص جعمتو يحتؿ مكانة رئيسية  ،الدكؿ

 .كذلؾ مراعاة لمقتضيات تطكرىا المستمر كالسريع ،كأساسية في ميداف التجارة االلكتركنية

 : يتسم الدفع االلكتروني بالطبيعة الدولية 1
حيث  أنو يحظى بالقبكؿ العاـ  ،يعتبر الدفع االلكتركني كسيمة مقبكلة مف جميع الدكؿ 

مف جانب المؤسسات كاالفراد المتعامميف بو خاصة مع التكجو نحك عكلمة المبادالت التجارية 
حيث يتـ استخدامو لتسكية الحساب في المعامالت التي تتـ عبر فضاء الكتركني بيف 
                                                                                                                                                                                           

تصكيرىا، كال شؾ أف ىذه الطريقة ىي غير امنة، كفي خطكة نحك تحقيؽ نكع مف االماف عمدت بعض شركات البيع عبر 
نترنت الى اجتذاب العمالء مف طريؽ االتفاؽ بينيـ عمى أف الثمف لف يقتطع مف حساباتيـ مباشرة إال بعد كصكؿ تأكيد اال

كتابي منيـ بالمبمغ الكاجب الكفاء بو، كبعد ذلؾ كجدت طريقة أكثر ضمانا لممشتريف عبر االنترنت، كىي أف أرقاـ الكركت 
بطريقة مشفرة كمف طريؽ كسطاء بيف البنؾ كالبائع كالمشترم، أسامة أحمد بدر،  البنكية الخاصة بيـ ال يتـ ارساليا اال

ضمانات المشترم في عقد البيع االلكتركني، مجمة الشريعة كالقانكف، كمية الحقكؽ جامعة االمارات العربية المتحدة،العدد 
 .458 - 457االربعكف،  ص. 

 .555.ص ،المرجع السابؽ ،ككثر عدناف  خالد  1
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االلكتركني الذم أجمع  كىذا راجع لمطبيعة الدكلية لعقد البيع ،1المستخدميف في كؿ أنحاء العالـ
 .2الفقو الفرنسي أنو عقد يتـ عف بعد كىك ما إستقر عميو أيضا مجمس الدكلة الفرنسي

ذلؾ أف كسيمة الدفع االلكتركني تستجيب ليذه  ،كيغيب الحضكر المادم  في مجمس العقد  ، 
لمعطيات  الذم يتـ كفقا 3فيتـ الدفع مف خالؿ إعطاء أمر الدفع ،ألنيا تتـ عف بعد ،السمة

 . 4الكتركنية تسمح باالتصاؿ المباشر بيف أطراؼ العقد

 : تتضمن وسائل الدفع االلكتروني قدرا من األمان 2
تعتبر ىذه الخاصية عامال ميما في قبكؿ المتعامؿ تسكية ديكنو بالطريؽ االلكتركني   

ذلؾ أف  ،بتكرةم أكأم سكاء كانت بالرجكع الى كسائؿ دفع مطكرة  ،أيا كانت طريقة التسكية
كسائؿ الدفع االلكتركني غالبا ما تتـ إحاطتيا بكسائؿ تأميف مف الممارسات غير المشركعة 

   5التي يمكف أف تصاحبيا.

كذلؾ ألنيا تكفر  ،كيرجع انتشار الدفع االلكتركني كقبكلو بيف الجميكر لخاصية االماف
  كجكد الطرؼ االخر مف العقد لكؿ مستخدـ لنظاـ الكفاء االلكتركني تكثيقا كامال لحقيقة

كتقديـ ضماف لتكثيؽ تاـ لمرسائؿ المتبادلة بيف االطراؼ ذات العالقة كالتاجر  ،االلكتركني
                                                           

 408ص  المرجع السابؽ، ……أحكاـ البيع  ،محمد حسيف منصكر  1
2  «  Aujourd’hui, la doctrine est unanime pour qualifier les contrats de commerce électronique 
de contrats à distance.Cette qulification a été confirmée par le conseil d’etat  par un rapport 
sur internet et les réseaux numériques le 2 juillet 1998 , qui considére q’une transaction sur 
internet reléve du règime de la vente à distance »  Chiheb GHAZOUANI ,op cit. , p.209. 

المنتجات التي سكؼ تصدر الى بمد غير أنو يجكز الدفع بعممة أجنبية في حالة  ،ىك أف يتـ الدفع بالعممة الكطنية اف المبدأ 3
كقد جاء النص في عقد المركز التجارم االلكتركني عمى أف يحدد الثمف بدقة بالفرنؾ  ،يككف منشأىا بمد أجنبي أكأجنبي 

في البند السادس منو عمى ضركرة كفي ىذا الصدد أشار العقد النمكذجي الفرنسي  ،الفرنسي مع جكاز قبكؿ الدفع بعممة أجنبية
يتـ تحديد عناصر الثمف بالفرنؾ الفرنسي مع امكانية الدفع بعممة اجنبية بناء عمى طمب المستيمؾ، كما أف التحكيؿ الى أف 

 . 137اليكرك ال يؤثر عمى صحة التعاقد، راجع في ذلؾ، محمد حسف رفاعي العطار، المرجع السابؽ،ص.
4 كمية الحقكؽ جامعة مكلكد معمرم تيزم  ،ستيرمذكرة ماج ،النظاـ القانكني لمدفع االلكتركني ،كاقد يكسؼ 
 .24.،ص2011،كزك
 .24، المرجع السابؽ، ص.سامي عبد الباقي أبكصالح  5
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فكؿ ىؤالء االطراؼ ييميـ أف الرسالة التي كصمتيـ قد جاءت فعال مف  ،كالعميؿ كالبنؾ
 .1دارىاكأف مف بعث الرسالة غير قادر عف التنصؿ منيا بعد إص ،الشخص المقصكد

غير أنو كبالرغـ مما تكفره فكرة خاصية االماف مف تيسير لمتجارة االلكتركنية عبر 
إال أف فكرة النقكد االلكتركنية ليست خالية مف المخاطر ألف حائز ىذه النقكد ليس  ،االنترنت

كفي ىذه الحالة سكؼ يفقد كؿ نقكده  ،في مأمف مف حادث فني يترتب عميو مسح ذاكرة جيازه
كمف جية أخرل إف أفمس مف أصدر ىذه النقكد االلكتركنية  ،2ي بحافظة نقكده االلكتركنيةالت

 .3فإف العميؿ يتعرض لخطر عدـ استرداد قيمة الكحدات التي لـ يستعمميا

لذلؾ تكجد كسائؿ تكنكلكجية عديدة لمتغمب عمى ىذه العراقيؿ، مف بينيا تقنية تأميف  
ىي أحد أنكاع التكنكلكجيات المستخدمة في   SSL  ( Secure Socket Layer )البيانات

تشفير مجمكعة المعمكمات التي تنتقؿ عبر االنترنت بحيث تقتصر امكانية اعادة المحتكل عمى 
ككذلؾ شيادات التكثيؽ كىي ممفات مشفرة تخزف داخؿ جياز خدمة  ،المرسؿ كالمستقبؿ فقط

                                                           

عماؿ البطاقة البنكية ككسيمة لدفع االلكتركني مصدرا لمخكؼ كالقمؽ لمعضـ المستخدمي االنترنت كىذا بسبب تيعتبر اس  1
المعمكمات الخاصة بالبطاقة كمصدر ىذا القمؽ ىك عدـ العمـ بالمعمكمات الكافية امكانية اختالس الرقـ الخاص بيـ أثناء نقؿ 

 .خاصة أساليبؿ حماية كتأميف المعمكمات السرية لمبطاقة ،بيذه المسألة
 
 
كعمى الرغـ مما تقدمو ىذه التكنكلكجيا لالفراد مف كسائؿ لراحة  ،تعد النقكد االلكتركنية إحدل ثمار التقدـ التكنكلكجي 2

فإنيا ال تخمك مف مخاطر تتعمؽ بمكضكع االماف كخاصة بالنظر الى طبيعة شبكة االنترنت كشبكة مفتكحة مما قد  ،كالرفاىية
يتسبب في كقكع مشاكؿ كثيرة تتعمؽ بامكانية تزكير النقكد االلكتركنية خاصة في ظؿ عدـ كجكد اطارات مدربة كذات خبرة 

كعمى الرغـ مف أىية التقدـ في مجاؿ التشفير  ،مترتبة عمى مثؿ ىذه التقنيات الحديثةبحيث تككف قادرة عمى ادارة المخاطر ال
فكما يمكف تزييؼ النقكد الكرقية رغـ  ،في السنكات االخيرة إال أنو يجب التذكير بأنو ال يكجد نظاـ مشفر ال يمكف اختراقو

الخبراء الذيف يسعكف لتأميف النقكد االلكتركنية  فإف الصراع سكؼ يستمر أيضا بيف ،التطكرالمتكاصؿ في أساليب حمايتيا
الذيف يسعكف الى اختراؽ النظـ المشفرة  Hackersأساليب أكثر تعقيدا ككفاءة كبيف القراصنة مف المحترفيف كاليكاة باستخداـ 

لمستخدـ لألنترنت، كفؾ رمكزىا كاستغالليا في سمب الحقكؽ المالية لالخريف سكاء كانك مف البنكؾ أك مف الجميكر العادم ا
راجع في ذلؾ محمد مكلكد غزيؿ، معكقات تطبيؽ التجارة االلكتركنية في الجزائر كسبؿ معالجتيا، أطركحة دكتكراه،كمية العمـك 

 .168، ص.2010االقتصادية، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف، 
 .174.ص المرجع السابؽ، ،اؿ سميـ برىـضن  3
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ر ىذه الممفات مع أك رؼ ثالث، حيث تتشكتسجؿ عادة بكاسطة ط .الكاب الذم يستخدمو العميؿ
 ،برنامج التصفح الذم يستخدمو العميؿ لمتأكد مف أف المكقع الذم دخمو ىك المكقع الصحيح

    1كد مف ىكية مستخدمي االنترنتأكما يمكف استخداـ ىذه التقنية لمت

 :خاصية عدم امكانية الرجوع في الوفاء 3
ما في حالة البيع يلدفع مف قبؿ العميؿ كال سيطرح التساؤؿ حكؿ امكانية الرجكع عف ا

ال الى ضركرة التفرقة بيف الدفع االلكتركني أك كلإلجابة عمى ذلؾ نشير  ،كالشراء عبر االنترنت
الحاصؿ بكاسطة البطاقات كبيف الدفع الحاصؿ بكاسطة إحدل الكسائؿ المبتكرة عبر شبكة 

 االنترنت.

مبدأ العاـ ىك أف األمر الصادر مف الحامؿ بالكفاء فإف ال ،فبالنسبة لمكفاء ببطاقات الدفع
فعممية الكفاء في ىذا النطاؽ تحتاج الى تدخؿ مف قبؿ حامؿ  ،لمتاجر ال يقبؿ الرجكع فيو

كمتى تـ ذلؾ أصبح  ،بإصداره أمر الدفع كتدخؿ مف جانب المصدر بتنفيذ ىذا األمر ،البطاقة
مبدأ المشرع الفرنسي كذلؾ بصدكر القانكف رقـ كقد إعترؼ بيذا ال .الرجكع في الدفع غير ممكف

عمى أف " أمر الكفاء الصادر  22في نص المادة  1985جكيمية  11المؤرخ في  85-685
 أككال يمكف المعارضة في الكفاء إال في حاالت فقد  ،بإستخداـ بطاقة الكفاء ال يقبؿ الرجكع فيو

ف ت ،التصفية القضائية لممستفيد أكسرقة البطاقة   91/1382ـ الغاء ىذه المادة بقانكف كا 
 .2المتعمؽ بأمف الشيؾ كبطاقات الدفع"

عمى امكانية الرجكع  1062-2001إال أف المشرع الفرنسي نص في قانكف النقد كالماؿ 
استعماؿ البطاقة بطريقة إحتيالية مف  أكفي أمر الدفع إف ىك تـ فعال اال في حالة السرقة 

                                                           

 WWW.verising.comالمعمكمات عف شيادة التكثيؽ ككيفية عمميا عمى المكقع التالي :  يمكف االطالع عمى المزيد مف 1
http//                                              12/01/2015بتاريخ                                                 

                                                    

2 «  L’ordre de paiement donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable…. » Article 
22 du loi 85-695le 11-07-1985 JORF 12juillet 1985 et abrogé par loi n 91-11382 du 
30décembre 1991 –art 20 JORF 1 JANVIER 1992 SUR LE SIT :http://www.legifrance.gouv.fr 

http://www.verising.com/
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ربية المنبثقة عف االتحاد ك كقد أخذت بو المجنة األ ،2الفرنسي ، كىك ما أكده القضاء1الغير
الخاصة بالعمميات التي تتـ  30/07/1997الصادرة في   97/489ربي في تكصيتيا رقـ ك األ

المتعمؽ  97/7ربي رقـ ك ككذلؾ التكجيو األ ،بكسائؿ الدفع االلكتركني في مادتيا السادسة
حيث نص في مادتو الثامنة عمى حؽ المستيمؾ في  ،بحماية المستيمكيف في التعاقد عف بعد

إبطاؿ الدفع بالبطاقة فقط في حالة استعماليا بطريؽ الغش في اطار العقكد الداخمة في نطاؽ 
 .3ىذا القرار

مف القانكف  24مكرر  543كفي ىذا الصدد نص المشرع الجزائرم بمكجب نص المادة 
 ،ع المعطى بمكجب بطاقة الدفع غير قابؿ لمرجكع فيوااللتزاـ بالدف أكعمى أنو " االمر  4التجارم

 أكسرقة البطاقة المصرح بيما قانكنا  أككال يمكف االعتراض عمى الدفع اال في حالة ضياع 
 .إفالس المستفيد " أكتسكية قضائية 

                                                           

1  «  L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est 
irrévocable 
Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte , de vol ou d’utilisation 
frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation , de redressement ou de 
liquidation judiciaire du bénéficiaire» article L 132-2 du loi monétaire et financier français n 
2001-1062 du 15 novembre JORF DU 16 NOVEMBRE 2001 
2  Com,20janvier2009 , bull.2009,n 6, pourvoi n 08-11-273 sur le site www.cour de 
cassation.fr 
3 «  Paiement par carte : Les Etat membre veillent à ce que des mesures appropriées existant 
por que le consommateur :  

- Puisse demander l’annulation d’un paiement en cas d’utilisation frauduleuse de sa 
carte de paiement dans le cadre des contrats a distance couverts par la présente 
directive, 

- En cas d’utilisation frauduleuse , soit décrédité des sommes versées en paiement ou se 
le voie restituées » article 8 de Directive 97/7/CE du Parlement européen et de 
conseil.Concernant la protection des consommateurs en matière de contrat à distance.   

-75الذم يعدؿ كيتمـ االمر رقـ  2005فبراير  06المكافؽ  1425ذم الحجة عاـ  27المؤرخ في  02-05القانكف رقـ   4
   ك المتضمف القانكف التجارم الجزائرم 1975سبتمبر 26المكافؽ ؿ 1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59

http://www.cour/
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 الفرع الثاني

 أحكام دفع الثمن
ال الى زماف أك الؿ التطرؽ لكتركني مف خكسنقـك بدراسة أحكاـ دفع الثمف في عقد البيع اإل    

 .كثانيا الى حؽ المشترم في حبس الثمف ،كمكاف تنفيذ االلتزاـ بالدفع

 ال : زمان ومكان تنفيذ االلتزام بالدفع أو  
غيرت البيئة االلكتركنية بطريقة كبيرة في القكاعد العامة التي كانت تحكـ زماف كمكاف 

يث أصبح المشترم يتمتع بيامش ضيؽ في ح ،مف يمثمو أكدفع الثمف مف المشترم  لمبائع 
ؿ أك لذلؾ سنح ،بحيث أصبح البائع يفرض ذلؾ مسبقا ،اختار طريقة الكفاء كزماف كمكاف الدفع

 دراسة زماف كمكاف الدفع كمدل تأثره بالبيئة االلكتركنية كطرقيا الحديثة في الدفع 

 زمان تنفيذ االلتزام بالدفع : 1
فإذا لـ يكجد اتفاؽ  ،ؿ عاـ بحسب ما يتفؽ عميو االطراؼيتحدد زماف الكفاء بالثمف كأص

كىذا كفقا لنص المادة  ،فيتـ ذلؾ في الكقت الذم يقع فيو تسميـ المبيع ،حكؿ زماف الكفاء بالثمف
مف القانكف المدني الجزائرم بنصيا "يككف ثمف البيع مستحقا في الكقت الذم يقع فيو  388/1

كىذا خالفا لمقكاعد العامة التي  ،عرؼ يقضي بخالؼ ذلؾ " أكمالـ يكجد اتفاؽ  ،تسميـ المبيع
كذلؾ في حالة عدـ كجكذ اتفاؽ عمى ميعاد  ،يككف فييا زمف الكفاء بالثمف ىك كقت ابراـ العقد

      .1التسميـ 

كيعتبر التزاـ المشترم بدفع  الثمف التزاما مقابال لإللتزاـ البائع بتسميـ المبيع كمباشرا     
ذلؾ أنو بمجرد قياـ التزاـ البائع بالتسميـ يقـك االلتزاـ بدفع  ،(à exécution immédiate )لو 

                                                           

يجب أف يتـ الكفاء فكرا بمجرد ترتيب االلتزاـ نيائيا في ذمة  "مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو  281/1تنص المادة   1
 ".نص يقضي بخالؼ ذلؾ  أكالمديف مالـ يكجد اتفاؽ 
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غير أنو يمكف لألطراؼ في عقد البيع االتفاؽ عمى أنو ال يتـ دفع الثمف  ،،الثمف كمقابؿ لذلؾ
 . 1كأحيانا يككف ىذا األجؿ محددا مف قبؿ القانكف ،إال بعد إنقضاء أجؿ معيف

أف يتـ التسميـ قبؿ دفع  أكالطرفاف عمى أف يتـ دفع الثمف قبؿ التسميـ كيجكز أف يتفؽ 
كاذا اتفؽ عمى ميعاد لدفع الثمف كلـ يتـ االتفاؽ عمى ميعاد التسميـ فإف دفع الثمف يجب  ،الثمف

كلكف بخالؼ ذلؾ اذا اتفؽ  ،بينما التسميـ يتـ بمجرد ابراـ العقد ،اف يتـ في الكقت المتفؽ عميو
 ،فإف ميعاد دفع الثمف ىك ميعاد التسميـ ،لمتسميـ كلـ يتفؽ عمى ميعاد لدفع االثمف عمى ميعاد

ميعاد دفع الثمف كاف كؿ مف االلتزاميف مستحؽ االداء  أككاذ لـ يكجد اتفاؽ عمى ميعاد التسميـ 
 . 2فكر تماـ العقد طبقا لمقكاعد العامة 

نجد اف المشترم يمتـز بدفع الثمف في كبالرجكع الى اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لمبضائع  
كال تطبؽ أحكاـ االتفاقية إال إذا  ،الذم يمكف تحديده بالرجكع إليو أكالمعاد المحدد في العقد 

كقد كضعت االتفاقية قاعدة أساسية ربطت فييا  ،خال العقد مف بياف كيفية تعييف ىذا الميعاد
ف لـ يكف ،بيف ميعاد دفع الثمف كميعاد التسميـ  ،المشترم ممزما بدفع الثمف في كقت محدد كا 

المستندات التي تمثميا تحت تصرفو كفقا  أككجب عميو أف يدفعو عندما يضع البائع البضائع 
 . 3لمعقد كلمإلتفاقية

فال تسمـ إال بعد دفع  ،المستندات أككيجكز لمبائع أف يعتبر الدفع شرطا لتسميـ البضائع  
ء بمجرد حمكؿ ميعاد الكفاء بو دكف حاجة الى قياـ البائع كيجب عمى المشترم الكفا ،الثمف

                                                           

1 MAZEAUD Henri , Léon et MAZEAD Jean et CHABAS François ,Leçons de droit civil   tome 
II , premier volume , Obligation , 9eme   éd.,Montchrestien-Delta,Paris , 1998,p 999 

 .386.ص المرجع السابؽ، ،محمد حسف قاسـ.. 338.صالمرجع السابؽ، ،سي يكسؼ زاىية حكرية  2
كالتي  1980افريؿ  11ئع المعتمدة في المؤتمر الديبمكماسي في مف اتفاقية فيينا بشأف العقد الدكلي لمبضا 58/1المادة   3

 22/01/2015بتاريخ   www.unicitral.orgمنشكرة عمى المكقع  1988يناير  01دخمت حيز النفاذ في 

http://www.unicitral.org/
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فال يمـز تكجيو  ،1مف نفس االتفاقية 59استيفاء أم إجراء طبقا لممادة  أكبتكجيو ام طمب 
غير ذلؾ مف االجراءات التي قد تتطمبيا  أكإخطار بحمكؿ ميعاد الكفاء  أكإعذار الى المشترم 

تختمؼ  58اعدة العامة التي أرستيا اتفاقية فيينا في المادة مما يجعؿ مف الق ،القكانيف الكطنية
أيف يمكف  ،عف بعض القكاعد المنصكص عمييا في القكانيف الداخمية بخصكص ىذه المسألة

 .2لمبائع منح المشترم كقتا إضافيا إف لـ يكف ذلؾ يمحؽ بالبائع ضررا جسيما

فإنو يمكف أف  ،البيع االلكتركنيكبتطبيؽ القكاعد العامة عمى زماف دفع الثمف في عقد  
غير أنو في حاؿ عدـ االتفاؽ فال يمكف  .يتـ االتفاؽ بيف البائع كالمشترم كفؽ القكاعد العامة

كفي ىذه الحالة يجب الكفاء  ،دفع الثمف عند التعاقد ألف البائع قد ال ينفذ التزامو بتسميـ المبيع
  .3بالثمف في الكقت الذم يسمـ فيو المبيع

غير مف ىذه القكاعد بشكؿ  ،أف ما نتج عف التجارة االلكتركنية مف تطكرات حديثةغير 
كغالبا ما ال  ،4يحيث قمما نجد اف الدفع في عقد البيع االلكتركني قد تـ خارج كقت إبرامو ،كبير

خاصة في العقكد التي تتـ عبر  ،يتـ التنفيذ إال بعد الدفع بإعتبار البائع ىك الذم يحدد ذلؾ
تسميمو  أككاقع الكيب أيف ينفرد في العادة البائع بكضع مثؿ ىذا الشرط قبؿ تكريده عبر م
 .5لمشيئ

كيبرر ذلؾ  ،كبذلؾ نجد أف الدفع االلكتركني يخرج عف القكاعد المقررة في القانكف العامة
بككف عقذ البيع االلكتركني ىك عقد يتـ عف بعد تككف فيو االطراؼ المتعاقدة غير حاضرة في 

                                                           

الذم يمكف  أكالثمف في التاريخ المحدد في العقد يجب عمى المشترم أف يدفع   "مف اتفاقية فيينا عمى انو  59تنص المادة   1
 ".إستيفاء أم إجراء  أكأحاـ ىذه االتفاقية دكف الحاجة الى قياـ البائع بتكجيو أم طمب  أكتحديده بالرجكع الى العقد 

 مف القانكف المدني المصرم 346مف القانكف المدني الجزائرم المقابمة لممادة  388راجع في ذلؾ المادة   2
 .182 .ص المرجع السابؽ، ،طالؿ المكمني بشار أحمد  3

4
 NAIMI  CHARBONNIER marine ,Op.Cit,p 175. 

 442ص المرجع السابؽ، ،حمكدم محمد ناصر  5
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أداء الخدمة إال  أكاألمر الذم يجعؿ البائع المحترؼ غالبا ال يقكـ بإعطاء السمعة  ،ف كاحدمكا
 .1بعد أف يقكـ بضماف أداء الثمف مف المشترم

ك في ظؿ ما أصبحت تعتمد عميو عممية الدفع االلكتركني مف أمكر كالتي مف بينيا 
االمر الذم غير مف  ،2التكثيؽ كتدخؿ جيات كسيطة قد تككف البنكؾ كقد تككف جيات ،التشفير

فإف مف  ،طريقة الدفع التقميدية التي عادة ما كاف فييا المشترم ينفذ التزامو بالدفع عند التسميـ
ف دفع المشترم الثمف قبؿ تسممو البضاعة  ،ؼ المتعمقة بالدفعأك شأف ذلؾ إزالة المخ حتى كا 

باالضافة الى  ،بدفعو الثمف 3كتركنيباعتبار ىذه الجيات الكسيطة ستمنحو شيادة التصديؽ االل
                                                           

1 «  Le paiement électronique constitue dés lors une exception aux règles de droit commun 
puisqu’il intervient , le plus souvent en pratique , avant  la délivrance de la chose. Cette 
exception tire sa justification du fait que la transaction électronique est en réalité un contrat à 
distance. Les parties ne sont pas l’une en présence de l’autre.Le professionnel, le plus 
souvent , ne délivrera la chose ou n’accomplira de service avant d’être assuré du paiement »  
» Chiheb GHAZOUANI, op.cit, p.162. 

بأنيا جية معينة مف قبؿ  Certification service providerمقدـ خدمات التصديؽ  أكتعرؼ جية التكثيؽ االلكتركني    2
 ،مف جيات خاصة أخرل لغاية تأميف المعامالت االلكتركنية كالتعامؿ بالتكقيع االلكتركةني أك ،رادمف قبؿ االف أكسمطات الدكلة 

صدار شيادات تثبت صحتو كتقـك بحفظيا نستراؿ مقدـ خدمات التصديؽ بأنو ك كقد عرؼ قانكف األ ،بحيث تعمؿ عمى إنشاء كا 
قيعات االلكتركنية "، أما المشرع الجزائرم فقد تنأكليا خدمات أخرل ذات صمة بالتك  شخص يصدر الشيادات كيجكز أف يقدـ "

يتعمؽ بنظاـ االستغالؿ المطبؽ  30/05/2007المؤرخ في  162-07مف المرسـك التنفيذم رقـ  03بصفة عرضية في المادة 
سكية، يعدؿ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما فييا الالسمكية الكيربائية كعمى مختمؼ خدمات المكاصالت السمكية كالال

بالنص عمى  13/05/2001صادرة بتاريخ  27ج ر عدد  09/05/2009مؤرخ في  123-01كيتمـ المرسـك التنفيذم رقـ 
يسمـ شيادات  03-2000مف القانكف رقـ  8/8أنيا " مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني : كؿ شخص في مفيـك المادة 

-03مف القانكف رقـ  8فقرة  8اللكتركني "، كبالرجكع الى نص المادة الكتركنية أك يقدـ خدمات أخرل في مجاؿ التكقيع ا
المتعمؽ بالقكاعد العامة المرتبطة بالبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية فقد عرفت مكفر  05/08/2000المؤرخ في  2000

 سمكية ".الخدمة بانو " كؿ شخص معنكم أك طبيعي يقدـ خدمة مستعمال كسائؿ المكاصالت السمكية كالال
شيادة التصديؽ االلكتركني ىي الشيادة التي تصدر مف جية التكثيؽ االلكتركني لشخص معيف استنادا الى اجراءات تكثيؽ   3

كأف التكقيع المكجكد عميو  ،العقد االلكتركني الى مصدره أكيقصد مف الحصكؿ عمييا تأكيد نسبة السند االلكتركني  ،معتمدة
بأنيا : "كثيقة  123-01مف المرسـك التنفيذم رقـ  03كقد عرفيا المشرع الجزائرم في المادة  ،وصحيح كصادر ممف نسب إلي

منو عمى  04يثبت مف خالليا بأنو يقدـ خدمات متطابقة لمتطمبات نكعية خاصة دكف تحديد ىذه المتطمبات"، كنصت المادة 
لتي يقدميا مؤدم خدمات تصديؽ يقيـ في بمد أجنبي، كقد المسأكاة بيف الشيادات التي يقدميا مقدمي خدمات التصديؽ كتمؾ ا

المذككر نشاط التصديؽ االلكتركني بإخضاعو لنظاـ الترخيص المنصكص عميو في  162-07نظـ المرسـك التنفيذم رقـ 



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

115 
 

بعد التسميـ  أكاف ترؾ الحرية لألفراد في تحديد زماف تنفيذ المشترم اللتزامو بالدفع سكاء قبؿ 
مف شأنو التسييؿ عمى االفراد لتنظيـ مسألة الدفع تماشيا مع حاجاتيـ كمع مقتضيات التجارة 

 .1االلكتركنية

 مكان تنفيذ االلتزام بالدفع : 2
مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو " يدفع ثمف البيع في مكاف  387نص المادة ت 

 عرؼ يقضي بخالؼ ذلؾ  أكتسميـ المبيع مالـ يكجد اتفاؽ 

فأذا لـ يكف ثمف المبيع مستحقا كقت تسمـ المبيع كجب الكفاء بو في المكاف الذم يكجد فيو 
 مكطف المشترم كقت استحقاقو لمثمف ".

فإذا لـ يكجد  ،النص أف األصؿ في تحديد مكاف الكفاء بالثمف ىك االتفاؽكيتبيف مف  
عرؼ يحدد مكاف الكفاء  أكفاف لـ يكجد اتفاؽ  ،اتفاؽ في ىذا الشأف كجب الرجكع الى العرؼ

فإف المشرع يحدد ىذا المكاف مفرقا بيف ما إذا كاف الثمف مستحؽ الكفاء عند تسميـ  ،بالثمف
 ثمف غير مستحؽ الكفاء كقت تسميـ المبيع :اذا كاف ال أك ،المبيع

فإف مكاف دفع الثمف ىك نفس  ،: اذا كاف الثمف مستحؽ الكفاء عند تسميـ المبيع لىو الحالة األ 
 .2مكاف تسميـ المبيع

كما لك إتفؽ عمى دفعو  ،: اذا كاف الثمف غير مستحؽ الكفاء عند تسميـ المبيع الحالة الثانية
بؿ يدفع الثمف  ،ففي ىذه الحالة ال يرتبط الكفاء بالتسميـ ،عمى أقساط أكبعده  أكقبؿ التسميـ 

 . 1في المكاف الذم يكجد فيو مكطف المشترم كقت استحقاؽ الثمف
                                                                                                                                                                                           

عمى أنو " يخضع لترخيص تمنحو  162-07مف المرسـك التنفيذم  3، كقد نصت المادة 2000-03مف القانكف  39المادة 
 مطة الصبط لمبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية إنشاء كاستغالؿ خدمات التصديؽ االلكتركني".س

 .443.صالمرجع السابؽ، ،حمكدم محمد ناصر  1
إف اعتبار مكاف دفع الثمف ىك نفس مكاف التسميـ المبيع يعد خركجا عف القكاعد العامة التي أقرىا المشرع الجزائرم في   2

كالتي تقرر أنو إذا كاف محؿ االلتزاـ شيئا غير معيف بالذات كجب الكفاء بو في المكاف  ،مف القانكف المدني 282/2المادة 
 .ماؿ المديف إذا كاف االلتزاـ متعمقا بيذه االعماؿعالمكاف الذم يكجد فيو مركز أ أكالذم يكجد بو مكطف المديف 
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كيطرح التساؤؿ عف كيفية تحديد مكاف الدفع االلكتركني في الكقت الذم يصعب فيو  
كبصفة عامة فإف مكاف  ،تركنيةتحديد مكاف تكاجد الطرفيف المتعاقديف في بيئة ال مادية الك

كفي حاؿ غياب اختيارىـ، فإف مكاف الدفع متركؾ  .الدفع متركؾ الرادة الطرفيف المتعاقديف
خاصة كأف مسألة تحديد  ،لمقكاعد العامة التي تحدد ذلؾ في القانكف الداخمي المطبؽ عمى العقد

حيث أنو في العقكد الدكلية  ،قكدمكاف الدفع تعد مف المسائؿ اليامة بالنسبة ليذا النكع مف الع
 .2عف طريؽ تحديد مكاف دفع الثمف يتـ تحديد نكع النقكد التي سيتـ بيا الدفع

ف كانت الممارسات العممية لمتجارة االلكتركنية جرت عمى تحديد مكاف الدفع بالمكاف   كا 
قع مف مكاقع الذم يتكاجد بو مكزع االنترنت الخاص بالمكجب لما يككف العقد قد أبـر عمى مك 

كنفس الشيئ بالنسبة لمعقكد المبرمة عبر البريد االلكتركني فإنو المكاف الذم يكجد بو  ،االنترنت
، كيتـ تحديد  العممة التي يتـ بيا الدفع غالبا كفقا لما يتـ التعامؿ بو  في مكاف عمؿ 3المكجب

 . 4الرئيسي لمبائع الميني

                                                                                                                                                                                           

أحكاـ البيع التقميدية  كااللكتركنية كالدكلية كحماية  ،منصكرمحمد حسيف .، 387 .ص المرجع السابؽ، ،محمد حسف قاسـ  
.  405 .صالسابؽ،مرجع ال ،المستيمؾ 1   

 2 Philippe MALAURIE et  AYNES  Laurent et  GAUTHIER Pierre Yves , op.cit ,p262. NAIMI  
CHARBONNIER Marine ,Op.Cit,p. 177. 

 .444.صالسابؽ،مرجع ال ،حمكدم محمد ناصر  3
4 NAIMI  CHARBONNIER Marine ,op.cit,p 177. . 
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 : 1ثانيا : حق المشتري في حبس الثمن
كفي ىذه العقكد إذا كانت االلتزامات  ،تبر عقد البيع مف العقكد الممزمة لمجانبيفيع 

جاز لكؿ مف المتعاقديف أف يمتنع عف تنفيذ التزامو حتى يقكـ المتعاقد  ،المتقابمة مستحقة الكفاء
اؿ كبإعم .كىذا ىك الدفع بعدـ التنفيذ الذم يعد تطبيقا لمحؽ في الحبس ،االخر بتنفيذ ماإلتـز بو

 ،تمؾ القكاعد عمى عقد البيع يجكز لممشترم اإلمتناع عف دفع الثمف إذا أخؿ البائع بالتزامو
 .2نقؿ ممكيتو الى المشترم أككإمتناعو عف تسميـ المبيع 

رد نصا خاصا يقرر حؽ المشترم في أك بؿ  ،غير أف المشرع لـ يكتؼ بتمؾ القكاعد 
بؿ حتى إذا  ،يع كحصؿ إخالؿ فعمي بااللتزاـحبس الثمف ليس فقط إذا كقع لو تعرض في المب

 أف يستحؽ ىذا االلتزاـ. أكخاؼ المشترم أف يقع ىذا التعرض 

 حاالت حق المشتري في حبس الثمن : -.1
مف القانكف المدني في فقرتيا الثانية عمى  388ينص المشرع الجزائرم بمكجب المادة 

اذا خيؼ عمى المبيع  أكاؿ مف البائع  أك أنو " فإذا تعرض أحد لممشترم مستندا الى حؽ سابؽ
أف ينزع مف يد المشترم جاز لو إف لـ يمنعو شرط في العقد أف يمسؾ الثمف الى أف ينقطع 

كمع ذلؾ يجكز لمبائع أف يطالب باستيفاء الثمف إذا ظير لممشترم  ،يزكؿ الخطر أكالتعرض 
 عيب في الشيئ المبيع ".

                                                           

مف القانكف المدني عمى أنو  200/1في نص المادة  طبقا لمقكاعد العامة  نص المشرع الجزائرم عمى الحؽ في الحبس  1
ارتباط بالتزاـ لكؿ مف التـز بأداء شيئ أف يمتنع عف الكفاء بو ماداـ لـ يعرض الكفاء بالتزاـ ترتب عميو كلو عالقة سببية ك "

"، كمف خالؿ إستقراء ىذا النص يتبيف اف الدائف إذا كاف ممتزما ماداـ لـ يقـ بتقديـ تأميف كاؼ لمكفاء بالتزامو ىذا  أك ،المديف
بأداء شيئ الى مدينو، فمو أف يمتنع عف أداء ىذا االلتزاـ ماداـ مرتبطا بالتزاـ المديف تاجاه الدائف، كبمعنى اخر لو حؽ حبس 

شيئ الذم التـز بأدائو حتى يستكفي حقو، كمثاؿ ذلؾ حبس البائع المبيع عف المشترم حتى يستكفي حقو مف الثمف، ايضا ال
السالفة الذكر تكافر  200حبس الصانع الشيئ حتى يستكفي اجره، كحتى ينشأ الحؽ في الحبس ال بد مف كفقا لنص المادة 

عيف، كأف يككف لمحابس حؽ في ذمة المديف مستحؽ االداء، كاالرتباط بيف حؽ الشركط التالية : التزاـ الحابس بأداء شيئ م
 .173، 169،170السابؽ، ص  مرجع الحابس كبيف التزامو. محمد صبرم السعدم، ال

 .405.صالسابؽ،مرجع ال ........،أحكاـ البيع ،محمد حسيف منصكر ..379 .ص السابؽ،مرجع ال ،رمضاف أبك السعكد  2
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رغـ حمكؿ ميعاد استحقاقو في  ،رم حبس الثمفيتبيف مف مف النص أنو يجكز لممشت
 حاالت ثالث ىي :

: اذا تعرض الغير لممشترم مستندا في تعرضو الى حؽ سابؽ عمى  لىو الحالة األ 
ذلؾ أف البائع يمتـز بضماف التعرض  ،1كىذا تطبيقا لمقكاعد العامة في الدفع بعدـ التنفيذ ،المبيع

التـز بالتعكيض  ،فإذا فشؿ ،بائع دفع ىذا التعرضفحصكؿ التعرض يكجب عمى ال ،كاالستحقاؽ
كيجيز في  ،فحصكؿ التعرض يكجب ضماف التعرض كاالستحقاؽ،متمثال في ضماف االستحقاؽ

 .الكقت نفسو لممشترم حبس الثمف إذا كاف لـ يدفعو حتى يقـك البائع بالكفاء بالتزامو

 ،قـك ىنا الحؽ في حبس الثمففي ،: اذا خشي المشترم نزع المبيع مف يده الحالة الثانية
 ،فإذا قامت أسباب جدية يخشى معيا نزع المبيع مف يد المشترم يككف لو الحؽ في حبس الثمف

كال تعطي تمؾ االسباب الحؽ  ،كيستقؿ قاضي المكضكع بتقدير مدل جدية ىذه األسباب
ذلؾ  كيعد ،لممشترم في رفع دعكل ضماف التعرض كاالسحقاؽ لعدـ كقكع التعرض بالفعؿ

 .2خركجا عف القاعدة العامة التي تقضي باف البائع ال يضمف التعرض إال إذا كقع بالفعؿ

كيحؽ لممشترم حبس الثمف في حالة خشية التعرض لو سكاء كاف يعمـ كقت العقد بسبب 
فعمـ المشترم كقت الشراء بالسبب الذم يخشى معو نزع  ،ال يعمـ بو أكالتعرض كاالستحقاؽ 

ال يكفي في حد ذاتو لمداللة عمى نزكلو عف ىذا الحؽ النو قد يككف محيطا  المبيع مف يده
بالخطر الذم ييدده كيككف في نفس الكقت معتمدا عمى البائع في دفع ىذا الخطر قبؿ 

 .3استحقاؽ الباقي مف الثمف في ذمتو

                                                           

 .مف القانكف المدني الجزائرم 200لؾ المادة راجع في ذ  1

. 396ص السابؽ،مرجع ال ،.....أحكاـ البيع ،محمد حسيف منصكر .381.ص السابؽ،مرجع ال ،رمضاف أبك السعكد  2
 .389السابؽ، ص. مرجع ، محمد حسف قاسـ، ال436السابؽ، ص مرجع محمد صبرم السعدم عقد البيع كالقايضة، ال

 .397.صالسابؽ،مرجع ال ....،أحكاـ البيع ،محمد حسيف منصكر  3
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ظيكر أف المبيع  ،كمف األمثمة التي يتحقؽ فييا خشية نزع المبيع مف يد المشترم 
أف ممكية البائع معمقة  أك ،حؽ إختصاص أك ،أف المبيع مثقؿ بحؽ رىف أك ،مكؾ لغير البائعمم

 .1عمى شرط فاسخ

: أف يكتشؼ المشترم عيبا في المبيع مف العيكب التي يجب أف يضمنيا  الحالة الثالثة
 ،خفيةفإذا اكتشؼ المشترم عيبا بالمبيع تتكافر فيو الشركط الخاصة بضماف العيكب ال ،البائع

 كاف لو الحؽ في حبس الثمف.

كيبقى  كجو الخصكصية االكثر جمبا لإلنتباه في عقد البيع االلكتركني ىك  كسيمة الدفع 
كىي تمثؿ أىـ اصعب المشاكؿ التي  ،االلكتركني التي بمكجبيا يقـك المشترم بدفع الثمف

تعامميف مف تبادؿ أرقاـ كاجيت في البداية نمك كتطكر التجارة االلكتركنية بالنظر لتخكؼ الم
كىك األمر الذم جعؿ الباحث يخص بدراسة  ،بطاقات ائتمانيـ كبيناتيـ عبر شبكة دكلية

 .مفصمة كمستفيضة كسائؿ الدفع االلكتركني في المطمب التالي

 

 

 

 

                                                           

 .437السابؽ، ص.مرجع محمد صبرم السعدم عقد البيع كالقايضة، ال  1
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 المطمب الثاني

 وسائل الدفع االلكتروني
يد لألفراد عمى جي في عالـ االنترنت كاالقباؿ المتزاك نجـ عف التطكر التكنكل 

يتـ بمكجبيا إنقضاء التزاـ المشترم بالكفاء   ،الحاسب االلي كالمعمكماتية نشكء عدة كسائؿ لمدفع
منيا ماكاف مكجكدا كما  ،اذ يمكف التمييز في ىذا الصدد بيف نكعيف مف كسائؿ الدفع ،بالثمف

لمكفاء كتعبيرا الرادة مثؿ السفتجة الكرقية التي تعتبر كسيمة  ،تغير فييا إال طرؽ معالجتيا
حيث أف معالجتيا الكتركنيا يعطييا صبغة  ،الطرفيف عمى دعامة كرقية في شكميا التقميدم

 .تتماشى كطبيعة التجارة االلكتركنية

بؿ تـ إختراع كسائؿ  ،كفي المقابؿ لـ يتكقؼ تطكر التجارة االلكتركنية عند ىذا الحد
فظير مثال  مايسمى بالنقكد  ،التجارة االلكتركنية جديدة كليدة التطكر التكنكلكجي كاحتياجات

كيتـ تحكيؿ النقكد الكتركنيا عف  ،البالستيكية عمى شكؿ كركت معبأة بكحدات نقدية الكتركنية
طريؽ مايسمى التحكيؿ المصرفي االلكتركني الذم يتـ بيف المؤسسات المالية المتمثمة في 

 . 1لدفع االلكتركنيالمؤسسات المصدرة لخدمات كسائؿ ا أكالبنكؾ 

ؿ أك تنن ،كبذلؾ كمف أجؿ دراسة كسائؿ الدفع االلكتركني سنقسـ ىذ المطمب الى فرعيف
كفي الفرع الثاني كسائؿ الدفع االلكتركني  ،ؿ كسائؿ الدفع االلكتركني المطكرةك في الفرع  األ

 .الحديثة

 

 

 
                                                           

 ،2011 ،جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك،كمية الحقكؽ ،مذكرة ماجستير ،النظاـ القانكني لمدفع االلكتركني ،كاقد يكسؼ  1
 .51.ص
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 لوالفرع األ 

 وسائل الدفع االلكتروني المطورة
ع االلكتركني المطكرة في األصؿ في كسائؿ دفع تقميدية تـ تتمثؿ كسائؿ الدف 

أم لـ يتغير  ،تطكيرىا لتتماشى مع التطكر الذم حدث في مجاؿ نقؿ المعمكمات كاإلتصاالت
اذا أنو في ظؿ بيئة االنترنت الرقمية الالمادية التي ال  ،لياأك فييا سكل طريقة معالجتيا كتد

أصبح مف غير الممكف أف يتـ الدفع في العقكد  ،رقاـتعترؼ اال بالبيانات المشكمة مف األ
 . 1االلكتركنية بالطريقة التقميدية المعتمدة عمى النقد الكرقي كالمعدني

أىـ ىذه الكسائؿ المطكرة،  بحيث ال  2التحكيؿ المصرفي أككتعد التحكيالت البنكية  
راؽ ك الدفع عف طريؽ األ باإلضافة الى ،زالت تحتؿ مكانة بارزة في ظؿ البيئة االلكتركنية

 .التجارية االلكتركنية

 ال : التحويل البنكي االلكتروني أو 
مف أىـ العمميات  ،ال تزاؿ التحكيالت المالية مابيف المؤسسات البنكية كالنقدية 

كما تعد ذات  .كالنشاطات التي ترتكز عمييا لتحقيؽ أىداؼ المسطرة مف طرؼ ىذه المؤسسات
فيما بينيـ كبيف  أكعمميات التجارة االلكتركنية سكاء فيما بيف المؤسسات فائدة كبيرة جدا  في 

                                                           

 .416.صالسابؽ،مرجع ال ،حمكدم محمد ناصر  1
كيقصد بو ما يقـك بو البنؾ مف إجراء يترتب عميو نقؿ مبمغ مف  ،يقابؿ مصطمح التحكيؿ البنكي مصطمح النقؿ البنكي  2

التحكيؿ المصرفي بأنو عبارة عف قيد مالي كمحاسبي  أككيعرؼ النقؿ   ،حساب أحد العمالء الى حساب اخر بناء عمى طمبو
كبذلؾ يككف التحكيؿ عممية مصرفية بمقتضاىا يتـ نقؿ مبمغ معيف   ،التي تـ بيا القيد يترتب عميو انتقاؿ النقكد بيف الحسابات

المبمغ مرة في الجانب المديف مف حساب في كؿ مف الحسابيف، بحيث يقيد  مف حساب الى حساب اخر بمجرد اتماـ القيد
ككثر سعيد  ،راجع في ذلؾ ،لدائف لمحساب االخرالعميؿ الذم أصدر االمر بالتحكيؿ الى البنؾ ثـ يقيد ذات المبمغ في الجانب ا

 .581.صالسابؽ، مرجع ال ،عدناف خالد
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ك بمقابؿ قيمة مالية تشترطيا البنكؾ لقياميا  ،1فيما بيف االفرد مع بعضيـ البعض ،أكاالفراد
 بمثؿ ىذه المعامالت.

 ك ال  يمكف أف تكجد عممية التحكيؿ البنكي اال بكجكد حسابيف تنتقؿ النقكد مف أحدىما 
فال نككف بصدد عممية تحكيؿ  ،ألحدىما حساب أكفإذا لـ يكجد لمطرفيف  ،اتجاه االخر

كمع ذلؾ أصدر لمبنؾ أمرا بأف يدفع مبمغا مف النقكد الى  ،فإذا كاف لالمر كحده حساب،بنكي
فإف البنؾ ال يككف اال ككيال عف االمر كال ينشأ لممستفيد قبؿ قبض المبمغ أم  ،شخص اخر

 و.حؽ في مكاجيت

كبناء عمى ذلؾ تفترض عممية التحكيؿ البنكي دائما كجكد حسابيف لكؿ مف االمر   
كعمى ذلؾ ال  ،كأف يككف اليدؼ مف نقؿ مبمغ مف أحد الحسابيف الى الحساب االخر ،كالمستفيد

نككف بصدد عممية تحكيؿ مصرفي إذا تكجو االمر كدفع بنفسو مبمغا مف النقكد في حساب 
 .2المستفيد 

يختمؼ التحكيؿ البنكي االلكتركني عف لتحكيؿ البنكي العادم سكل بكجكد كسائؿ  كال  
كالتي تتـ بعالقة عقدية بيف المؤسسات  ،اتصاؿ الكتركنية تسمح بالقياـ بالعممية عف بعد

 ثـ ثانيا ببياف أنكاعو. ،ال بتعريؼ التحكيؿ البنكي االلكتركنيأك لذلؾ سنقـك  ،المالية

 نكي االلكتروني تعريف التحويل الب 1
يعرؼ التحكيؿ البنكي االلكتركني بأنو عممية منح الصالحية لبنؾ ما لمقياـ بحركات  

أم أف  ،التحكيالت المالية الدائنة كالمدينة الكتركنيا مف حساب بنكي الى حساب بنكي اخر
راؽ ك اـ االعممية التحكيؿ تتـ الكتركنيا عبر اليكاتؼ كأجيزة الكمبيكتر كأجيزة المكدـ عف إستخد

                                                           
1
 NAIMI  CHARBONNIER Marine ,op.cit,p179. 

 .30السابؽ، ص. مرجع ، السامي عبد الباقي أبكصالح  2
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كىي شبكة تعكد ممكيتيا كأحقية  ،كتنفذ عمميات التحكيؿ المالي عف طريؽ دار المقاصة االلية
 .1تشغيميا الى البنكؾ المشتركة بنظاـ التحكيالت المالية االلكتركنية 

كما يعرؼ التحكيؿ االلكتركني بأنو أمر يكجو مف العميؿ باستخداـ الكمبيكتر   
اه يقـك البنؾ عف طريؽ القيد االلكتركني بنقؿ مبمغ مف النقكد مف الخاص بو لبنكو بمقتض

أما إذا  ،حسابو الى حساب اخر ام حساب المستفيد إذا كاف الحساب االخر لدل نفس البنؾ
 .2كاف الحساب المحكؿ اليو لدل بنؾ اخر يتـ النقؿ اليو عف طريؽ المقاصة االلكتركنية

كتركنية مف أىـ أعماؿ البنكؾ التي تعمؿ عبر االنترنت كيعد نظاـ التحكالت البنكية االل   
( On-line Bank )،  حيث يتيح ىذا النظاـ نقؿ التحكالت المالية بطريقة الكتركنية امنة مف

كؿ  ،باالضافة لنقؿ المعمكمات المتعمقة بيذه التحكيالت ،حساب بنكي الى حساب بنكي اخر
 .3مبيكترىذه العمميات تتـ الكتركنيا عبر أجيزة الك

بأنو يتـ إما بتكجيو أمر مف  ،كيعرؼ الكفاء بالتحكيؿ االلكتركني مف الناحية القانكنية  
بتكجيو أمر مف المديف  أك ،قبؿ المديف الى بنكو لكفاء التزاـ بذمتو بكسيمة الكتركنية الى دائنو

 .4الى بنكو بتحصيؿ مبمغ مف حساب دائنو بناء عمى تفكيض مسبؽ بكاسطة الكتركنية

مف  51كيمكف أف نشير في ىذا الصدد بالنسبة لممشرع الجزائرم أنو  بمكجب المادة  
، كالتي تندرج في المحكر الثالث الخاص 5المتعمؽ بالنقد كالقرض  11-03األمر رقـ 

                                                           

 .581السابؽ،ص.مرجع ال ،ككثر سعيد عدناف خالد  1

خالليا تحكيؿ االمكاؿ مف حسابات االمكاؿ الى حسابات أشخاص أك ىيئات أخرل  كتعتبر المقاصة االلكتركنية الية يتـ مف  2
في نفس البنؾ أك أم فرع، كقد يككف  في الدكلة محال لعممية في دكلة أخرل، كمثاليا دفع مبالغ مالية مف صناديؽ التأميف الى 

، محرز نكر الديف، جاىزية البنكؾ 1960ة سنة حساب المستفيديف، أك دفع فكاتير الكيرباء،، كقد بدأ العمؿ بخدمات المقاص
 ..352، ص23،العدد2013الجزائرية لتطكير جكة الخدمات المصرفية االلكتركنية، مجمة حكليات جامعة الجزائر، 

 .243 .ص السابؽ،مرجع ال ،صفكاف حمزة اليكارم  3
 .582.صالسابؽ،مرجع ال ،ككثر سعيد عدناف خالد  4
كالمعدؿ  ،2007ت أك  27بتاريخ  52، ج ر عدد  المتعمؽ بالنقد كالقرض 2003ت أك  26ؤرخ في الم 11- 03 األمر رقـ  5

ج ر عدد  ،2009المتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  2009جكيمية  22المؤرخ في  01- 09كالمتمـ بمكجب االمر رقـ 
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نص عمى أنو " يمكف لمبنؾ الجزائرم القياـ بكافة  ،بالعمميات التي يقكـ بيا البنؾ الجزائرم
مع البنكؾ كالمؤسسات المالية التي تنشط في الجزائر كمع كافة البنكؾ  العمميات البنكية

المركزية الخارجية "، كيمكف مف خالؿ استقراء نص ىذه المادة القكؿ أف التحكيؿ البنكي 
 .1االلكتركني عممية قانكنية منصكص عمييا في النظاـ البنكي الجزائرم

مف قانكف المعامالت  25أف المادة  كبالرجكع الى النصكص القانكنية المقارنة نجد  
عتبارىا كسيمة  االلكتركنية األردني نصت عمى إمكانية تحكيؿ االمكاؿ بكسائؿ الكتركنية كا 
صالحة إلجراء عممية الدفع االلكتركني بنصيا " يعتبر تحكيؿ األمكاؿ بكسائؿ الكتركنية كسيمة 

نت عمى حقكؽ االشخاص المقررة كال يؤثر ىذا القانكف بأم صكرة كا ،مقبكلة إلجراء الدفع
 .بمقتضى التشريعات ذات العالقة النافذة المفعكؿ "

مف نفس القانكف الشركط الكاجب تكافرىا في المؤسسات المالية  26كما بينت المادة  
حيث يتكجب " عمى كؿ مؤسسة مالية تمارس أعماؿ  ،الممارسة لعممية التحكيؿ االلكتركني

اؿ كفقا الحكاـ ىذا القانكف كاالنظمة الصادرة بمقتضاه االلتزاـ بما يمي التحكيؿ االلكتركني لألمك 
 التقيد باحكاـ قانكف البنؾ المركزم كاالنظمة كالتعميمات الصادرة استنادا ليما -: 

                                                                                                                                                                                           

، 50ج ر عدد  ،2010ت أك  26خ في المؤر  04-10المعدؿ كالمتمـ بمكجب االمر رقـ  ،2009جكيمية 26بتاريخ  ،44
 .2010سبتمبر  01بتاريخ 

 

بحيث تقؼ عائقا أماـ تطكره كحاجزا في كجو  ،يعيش النظاـ البنكي الجزائرم مشاكؿ كثيرة تظير أثناء تقديمو لخدماتو    1
المشاكؿ عادة بالكفاءة كالسرعة كتتعمؽ ىذه  ،نظرا لمدكر البارز الذم يمعبو ىذا القطاع في حمقة التنمية االقتصادية ،االستثمار
ف تعمؽ االمر بالعمؿ عمى المستكل المحمي ،في االداء ىذا في ظؿ غياب شبكات محمية تربط مختمؼ الييئات المالية  ،حتى كا 

كتفرض ىذه الحالة ايجاد حمكؿ جديدة مف شأنيا تقديـ خدمات أحسف كأسرع مثؿ النقكد االلكتركنية التي  ،كتنسؽ العمؿ بينيا
منتشرة في  ،كقد بادرت بعض المؤسسات بتطكير شبكات الكتركنية لمدفع كالتسديد .الدفع المباشر أكيؿ عمميات التسديد تس

جعؿ بعضيا يتكقؼ عف تقديـ خدماتيا بسبب  ،لكف عدـ القدرة عمى التحكـ فييا كتسييرىا ،نقاط محدكدة مف التراب الكطني
. بكلفكؿ ىاركف، التجارة كردة غير متكافقة كخصائص السكؽ الجزائريةاعتماد ىذه المؤسسات عمى حمكؿ كأنظمة مست

االلكتركنية كضركرة اعتمادىا في الجزائر، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير ، جامعة بف يكسؼ بخدة 
 .138،ص2009الجزائر،
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 .1اتخاذ االجراءات الكفيمة بتقديـ خدمات مأمكنة لمعمالء كالحفاظ عمى السرية المصرفية "-

 االلكتروني : كيفية التحويل البنكي  2
يتـ التحكيؿ االلكتركني عف طريؽ أمر يكجيو العميؿ الى بنكو عف طريؽ جياز        

الكمبيكتر الخاص بو يأمره بتحكيؿ مبمغ نقدم مف حسابو الى حساب شخص اخر كىك 
ثـ يقكـ بنقؿ  ،ال بالتأكد مف كفاية رصيد العميؿأك ثـ يقكـ البنؾ  ،المستفيد مف أمر التحكيؿ

كذلؾ إذا كاف الطرفاف عمالء  ،عف طريؽ القيد مف حساب العميؿ الى حساب المستفيد المبمغ
أما إذا كاف يتعامالف مع بنكيف مختمفيف فقد يككف ىناؾ حساب قائـ بيف  ،لدل بنؾ كاحد

 .2كىنا يتـ تنفيذ األمر مباشرة بيف البنكيف عف طريؽ المقاصة ،البنكيف

لتحكيؿ البنكي اثارىا القانكنية مف نقص لرصيد العميؿ كيجب لكي يترتب عمى عممية ا       
كأف يممؾ ىذا  ،لممبمغ محؿ التحكيؿ كبراءة ذمتو في مكاجية المستفيد أكأف يأمر  بممغ مس

ك أف ككف أمر النقؿ قد  ،األخير لمبمغ النقؿ البنكي كنشكء حؽ مباشر كمجرد في مكاجية البنؾ
عمى البنؾ التزاما بالتحقؽ مف صحة تكقيع   األمر الذم يفرض ،صدر ممف يممؾ إصداره

 .3التحقؽ مف أف لمككيؿ سمطة إصدار األمر نيابة عف العميؿ أكالعميؿ 

كفي كؿ الحاالت فإف أم عممية تحكيؿ الكتركنية لألمكاؿ يجب أف تككف مسبكقة بإتفاؽ     
كتبدأ عممية  ،ابيف األطراؼ يتـ بمكجبو تحديد الحقكؽ كااللتزامات المترتبة عمى كؿ منيم

كمف ثـ  ،ثـ اتفاؽ بيف البنؾ المحكؿ كالبنؾ المراسؿ إف كجد ،التحكيؿ بإتفاؽ بيف المحكؿ كبنكو
 .4كأخيرا بيف بنؾ المستفيد كالمستفيد ،بيف البنؾ المراسؿ كبنؾ المستفيد

                                                           

االردف الطبعة  ،عماف ،دار الثقافة ،ر شبكة االنترنتطار القانكني لممعقد المبـر عباإل ،نقال عف بشار محمكد دكيدف  1
 .203-202،ص 2006 ،لىك األ

2
 .583.صالسابؽ،مرجع ال ،ككثر سعيد عدناف خالد  

3
 .31السابؽ، ص.مرجع ، السامي عبد الباقي أبكصالح  

4
 .583.صالسابؽ،مرجع ال ،ككثر سعيد عدناف خالد  



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

126 
 

كقد أصبحت عمميات الحكيؿ البنكي تتـ عبر األنترنت مف خالؿ قنكات مؤمنة بأنظمة      
أىميا عمى مستكل التحكيالت الدكلية نظاـ يطمؽ عميو  ،كفة عمى المستكل العالميمعر 

، بحيث تتـ عبره التحكيالت المالية الدكلية بكؿ أماف كثقة بيف بنكي 1 (SWIFT)مصطمح 
كيرتكز عمى قياـ األمر بالدفع كىك المشترم  ،2البائع كالمشترم المتكاجديف في دكلتيف مختمفتيف

، ليقـك ىذا األخير بتحكيؿ المبمغ 3 (IPI)ى بنكو كىك األمر المكحد تحت تسمية بإعطاء أمر ال
بشرط أف يككف يحمؿ كؿ مف البائع كالمشترم رقـ تعريؼ دكلي  ،الى بنؾ الدائف كىك البائع

 (BIC)، باالضافة الى رقـ تعريؼ خاص بالبنؾ يطمؽ عميو 4 (IBAN) بحسابو يعرؼ بعبارة 
الخاص بزبكنيا معطي األمر لمقياـ  (BIC)كرقـ (IBAN)بإرساؿ رقـ ، ليقـك بنؾ المديف 5

 بعممية التحكيؿ لبنؾ الدائف.

كتشتمؿ كسائؿ الدفع االلكتركني المطكرة باإلضافة الى التحكيؿ البنكي االلكتركني         
 .راؽ التجارية االلكتركنية كىك ما سنقكـ بدراستو في الفرع االتيك أيضا األ

 

  

                                                           

1 SWIFT :society woldwide  interbank financial telecommunication , un réseau international de 
communication électronique entre les acteurs financiers adhérents. 
2 L’article 2,f de la directive97/5/CE du parlement Européen et du conseil du 27 janvier 1997 
concernant les virements transfrontaliers ,JOCE , n L 43/25 du 14/02/1997 qui défini le 
virement transfrontalier comme «  une opération  effectuée à l’initiative d’un donneur d’ordre 
via un établissement situé dans un Etat membre, en vue de mettre une somme d’argent à la 
disposition d’un bénéficiaire dans un établissement , ou une succursale d’établissement , situé 
dans un autre Etat membre ; le donneur d’ordre et le bénéficiaire      peuvent être une seul et 
même personne ». 
3 IPI : international payement  instruction. 
4 IBAN : international bank  account  numbre. 
5 BIC : bank identifier code. 
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 راق التجارية اللكترونية و ثانيا :األ 
كذلؾ  ،قد تراجع دكرىا ككسيمة لتسكية المعامالت التجارية 1راؽ التجاريةك رغـ أف األ 

إجراء المقاصة فيما بيف  أكبسبب ظيكر كسائؿ جديدة ليذه التسكية مثؿ التحكيالت البنكية 
ما زالت تشكؿ كسيمة ميمة راؽ ك إال أف ىذه األ ،الديكف الناشئة في ذمة طرفي المعاممة التجارية

  .2لتسكية الديكف التجارية 

 أكراؽ التجارية اإللكتركنية في محررات معالجة الكتركنيا بصكرة كمية ك كتتمثؿ األ
كمستحقة الدفع  ،ؿ بالطرؽ التجاريةأك كقابمة لمتد ،تمثؿ حقا مكضكعو مبمغ مف النقكد ،جزئية

راؽ التجارية ك كما تعد األ ،كد في الكفاءبعد اجؿ قصير كتقـك مقاـ النق أكلدل اإلطالع 
 .3المعالجة الكتركنيا كسيمة لتسييؿ الكفاء بقيمتيا عبر كحدات الجياز البنكي

راؽ التجارية المستخدمة ك كتعتبر السفتجة االلكتركنية كالشيؾ اإللكتركني مف أىـ األ   
مميف العيكب التي كيرجع ذلؾ الى ماليا مف مميزات كخصائص تجنب المتعا ،في ىذا الشأف

ثـ ثانيا لمشيؾ  ،ال لمسفتجة االلكتركنيةأك لذلؾ سنتطرؽ  ،تنطكم عمييا كسائؿ الدفع االخرل
 .اإللكتركني

 

 

                                                           

كيمثؿ حقا  ،ؿ بالطرؽ التجاريةأك قابؿ لمتد ،ضاع شكمية يحددىا القانكفك تعرؼ الكرقة التجارية بأنيا محرر مكتكب كفقا أل  1
رؼ عمى قبكلو كأدات كيستقر الع ،قابؿ لمتعييف أكفي ميعاد معيف  أكطالع مكضكعو مبمغ مف النقكد يستحؽ الكفاء بمجرد اإل

كىي تمثؿ  ،ؿ بالطرؽ التجاريةأك كمف أىـ مميزات الكرقة التجارية ىي أنيا تككف قابمة لمتد،لتسكية الديكف شأنو في شأف النقكد
كما يجب أف تتضمف الكرقة التجارية التزاما بدفع  ،حقا يككف مكضكعو مبمغا مف النقكد كالذم يككف معيف المقدار بشكؿ دقيؽ

لثة ادارىكمو، الطبعة الث،راؽ التجارية في القانكف الجزائرمك األ ،نادية فكضيؿ ،راجع في ذلؾ،حد في ميعاد كاحدمبمغ كا
 .09.ص،2011،عشر

 .37السابؽ، ص.مرجع ، السامي عبد الباقي أبكصالح 2
 .584.صالسابؽ،مرجع ال ،ككثر سعيد عدناف خالد  3
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 السفتجة اللكترونية : 1
كىي عبارة عف أمر مكتكب مف  ،تعد السفتجة كرقة تجارية تمثؿ أدات كفاء كائتماف   

يأمره بدفع مبمغ معيف في  ،ب عميوشخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحك 
 . 1لشخص يعينو ىذا األخير أكتاريخ محدد كمكاف معيف لشخص ثالث يسمى المستفيد 

كيمكف القكؿ أف السفتجة اإللكتركنية ال تختمؼ مف الناحية العممية كثيرا عف السفتجة  
تطكير لمنظاـ  أكؽ فنظاـ السفتجة اإللكتركنية يعتمد عمى تدقي ،المحررة عمى الدعائـ الكرقية
 .2الذم كضع لمسفتجة الكرقية

كلذلؾ تعرؼ السفتجة اإللكتركنية بأنيا محرر شكمي ثالثي األطراؼ معالج الكتركنيا    
يتضمف أمرا مف شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى  ،جزئية أكبصكرة كمية 

في  أكدل االطالع المسحكب عميو بأف يدفع مبمغا مف النقكد لشخص ثالث يسمى المستفيد ل
كما تعرؼ بأنيا "صؾ كرقي يتضمف بيانات محددة نص عمييا القانكف يتـ  ،تاريخ معيف

ككالىما يتضمف أمرا مف  ،ىي صؾ الكتركني بحسب األصؿ أكمعالجتو الكتركنيا بعد ذلؾ 
قابؿ  أكالساحب الى المسحكب عميو بدفع مبمغ معيف مف النقكد لممستفيد في تاريخ معيف 

 .3لدل اإلطالع" أكيف لمتعي

 كيمكف التمييز بيف نكعيف مف السفتجة االلكتركنية : 
                                                           

 –شطة التجارية المنظمة األن–الحرفي -التاجر ،عماؿ التجاريةاأل ،م الجزائرمف التجار نك الكامؿ في القا،م صالحأك فرحة زر   1
 .82.،ص2003،كىراف،ابف خمدكف،الطبعة الثانية،السجؿ التجارم

استجابة لدعكة لجنة دراسة تطكير كسائؿ االئتماف قصير االجؿ كالعركفة  1977ظيرت السفتجة االلكتركنية في فرنسا سنة   2
رتبط ذا لمحد مف استعماؿ الكرؽ كما يميمو مف تكاليؼ كجيد ادارم كبيريف عمى النظاـ المصرفي، كىكذا إ، كىGILLETبمجنة 

لة حؿ المشاكؿ المالية كاالدارية أك كذلؾ كنتيجة لجيكد المجاف التي قامت بمح ،نشأة السفتجة االلكتركنية بالتجربة الفرنسية
ككرغبة في االستفادة مف  ،ممةاامر بتدخؿ البنكؾ كطرؼ في ىذه المعاألتعمؽ  عندما الناشئة عف التعامؿ بالسفتجة خاصة 

ككنتيجة لكجكد الحاسب االلي لممقاصة المكجكد بالبنؾ المركزم  ،كسائؿ المعمكماتية الحديثة كالتجييز االلكتركني
حديثة، دار الفكر ،،مصطفى كماؿ طو ك كائؿ أنكر البندؽ، األكراؽ التجارية ككسائؿ الدفع االلكتركنية البفرنسا

 .345،ص.2007الجامعي،االسكندرية،الطبعة األكلى،
 .586.صالسابؽ،مرجع ال ،ككثر سعيد عدناف خالد   3
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  االلكترونية ذات الدعامة الورقية :السفتجة أ  

ثـ يتـ معالجتيا  ،كىي التي تصدر منذ البداية في شكميا التقميدم عمى دعامة كرقية 
فيككف ليا  ،م طرؼ اخربمناسبة تظييرىا أل أكالكتركنيا عند تقديميا لدل البنؾ لتحصيميا 

ؿ عبر قنكات اإلتصاؿ بيف حكاسيب األطراؼ المتعاممة أك شكمية الكتركنية بكاسطة بيانات تتد
 .1بيا

ألمر الساحب نفسو  أكيتـ سحب ىذه السفتجة ألمر البنؾ الذم يتعامؿ معو الساحب   
يحتفظ بنؾ  ،نؾؿ ثـ يقـك ىذا االخير بتظييرىا لمبأك كما قد تتد ،الذم يظيرىا الى البنؾ

الساحب بالسفتجة التي يتمقاىا ثـ يقكـ بتجميع بيانات السفاتج المستحقة في تاريخ كاحد كيرسميا 
عمى شريحة ممغنطة الى غرفة المقاصة لدل  أكالكتركنيا عف طريؽ الحاسب االلي مباشرة 

السفتجة  كيتكلى ىذا االخير إخطار بنؾ المسحكب عميو بنفس طريقة بيانات .البنؾ المركزم
فإذا  ،المسحكبة كيقـك بدكره بإخطار عميمو بإشعار يحتكم عمى بيانات السفتجة المسحكبة عميو

كافؽ عمى الدفع حكؿ البنؾ قيمتيا الى حساب المستفيد كيحتفظ بصكرة االشعار بعد تكقيع 
 . 2المسحكب عميو بالدفع

 :  3لكترونية الممغنطةالسفتجة ال ب 

ة تحرر بحسب األصؿ مف قبؿ الساحب عمى دعامة ممغنطة كىي عكس السفتجة الكرقي
 ،كتذيؿ بتكقيع الساحب ،كيدكف عمى تمؾ الدعامة بيانات السفتجة ،يتسمميا الساحب مف بنكو

كيسمميا الى بنؾ المستفيد الذم يتكلى تحصيؿ قيمتيا عف طريؽ بنؾ المسحكب عميو 
                                                           

في شكؿ كرقة كأم سفتجة تقميدية ثـ يتـ معالجتيا الكتركنيا عند تقديميا تصدر السفتجة االلكتركنية ذات الدعامة الكرقية   1
كىك ما يثير فكرة الشكمية  ،ى نمكذج مطبكع يسمح باالطالع عميو بكاسطة الحاسب االليعملمبنؾ لتحصيميا، أم انيا تصدر 

 .345. مصطفى كماؿ طو ك كائؿ أنكر البندؽ، المرجع السابؽ،صراؽ التجاريةك المادية التي تكجد في ىذا النكع مف األ
مجمة الحقكؽ كالعمـك  ،لتجارم الجزائرمالمعدؿ لمقانكف ا 02-05كسائؿ الدفع المستحدثة بمكجب قانكف  ،كريـ كريمة  2

 .698.ص،العدد العاشر ،2013،جامعة سيدم بمعباس،السياسية
 (L.C.R.Papier)كيرمز ليا اختصارا  La lettre de change relevé papierالسفتجة االلكتركنية الممغنطة   3
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راؽ التجارية ك كما يميز ىذا النكع مف األ ،1كباالضافة الى تحصيؿ الفكائد المترتبة عمى السفتجة
 .2ؿ في كؿ مراحميا بالطرؽ التجاريةأك أنيا تحرر كتتد

كمف أىـ فكائد إستخداـ السفتجة اإللكتركنية ككسيمة لمكفاء ىي بساطة اجراءات  
فيي تجنب المتعامميف مشقة القياـ باالجراءات القانكنية  ،الحصكؿ عمى الديف الثابت فييا

تحصيؿ قيمة السفتجة التقميدية مف اتخاذ اجراءات الرجكع عمى المديف بقيمة الكرقة الالزمة ل
ككذلؾ مايصاحب استعماليا مف اجراءات تظيير كضماف احتياطي كغير ذلؾ  ،كتقديميا لمكفاء

 .3مف اجراءات قانكنية

 أككيرجع ذلؾ أف السفتجة اإللكتركنية غالبا ما تتضمف شرط الرجكع بال مصاريؼ  
كيترتب عمى ىذا الشرط إعفاء الحامؿ مف مراعاة إجراءات االحتجاج كالمكاعيد  ،ف احتجاجبدك 

التي حددىا القانكف لممحافظة عمى حقكقو في الرجكع، كما يجنب ىذا النكع مف السفتجة 
 .4سرقة السفتجة الكرقية التقميدية أك مخاطر ضياع 

                                                           

فتجة  كذلؾ زيادة عمى تحصيؿ مبمغ السفتجة في قضت المحكمة العميا بالجزائر بكجكب تحصيؿ الفكائد المترتبة عمى الس  1
 كقد جاء في منطكقو   05/03/2008بتاريخ  480479ليا صادر عف الغرفة التجارية كالبحرية تحت رقـ  قرار
 ،عف ذلؾ ئدةكأنو مقابؿ ذلؾ طمب بمبمغ السفتجة الذم سدده كالفا ،حيث أف الطاعف سدد مبمغ السفتجة كقاـ بذلؾ بالكفاء"...

 ،فقط كرفض طمب بالفائدة المترتبة عف ىذه العممية ،أف القرار المنتقد لما قبؿ طمب الطاعف المتعمؽ بمبمغ السفتجة كحيث
 "يككف قد خالؼ القانكف في المادتيف اعاله االمر المر الذم يجعؿ الكجو مؤسس كيؤدم الى نقض كابطاؿ القرار المطعكف فيو 

 .588.صالسابؽ،مرجع ال ،ككثر سعيد عدناف خالد، 55ص  السابؽ،مرجع ال ،كاقد يكسؼ  2
 ،يطرح االشكاؿ بالنسبة لمسفتجة االلكتركنية الممغنطة عند البحث عف صحة التكقيعات الكاردة عمى الشريحة الممغنطة  3

ف اجؿ تنظيـ كقد تدخؿ المشرع الجزائرم م ،حيث أف تطكر التكقيعات الرقمية كااللكتركنية مف شأنو أف يقدـ حال ليذه المشكمة
كجب المرسـك التنفيذم مب ،مصمحة خاصة بالتصديؽ عمى التكاقيع لتقـك بدكر المراقب كتؤكد صحة ارتباطيا بأصحابيا

  .الذم يحدد بعض االحكاـ المنظمة لمتكقيع االلكتركني كخدمة التصديؽ االلكتركني .....رقـ
 .37السابؽ، ص.مرجع ، السامي عبد الباقي أبكصالح   4
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 : 1الشيك اللكتروني 2
 ،لدفع المستخدمة مف الناحية العممية كاالكثر انتشارايعتبر الشيؾ مف أىـ كسائؿ ا 

راؽ التجارية كذلؾ لسيكلة التعامؿ بو كبساطة اجراءاتو ك لى في األك بحيث يأتي في المرتبة األ
ضاع معينة إستقر عمييا ك عمى أنو كرقة مكتكبة كفقا أل 3ك يعرؼ الشيؾ .2عمى خالؼ السفتجة

مؤسسة مالية  أكالى المسحكب عميو كىك عادة بنؾ  يتضمف أمرا صادرا مف الساحب ،القانكف
 .4لحاممو بمجرد اإلطالع أكبدفع مبمغ معيف ألمر شخص ثالث ىك المستفيد 

يعد الشيؾ الكسيمة األصمح لمقياـ بعمميات السداد اإللكتركني في مجاؿ عقكد البيع 
ذه الشكؿ االلكتركني عف طريؽ إتخا أكسكاء إتخذ شكمو التقميدم الكرقي  ،اإللكتركني الدكلية

 .5خاصة مع ظيكر البنكؾ االلكتركنية ،الذم كجد حديثا ليذا الغرض

                                                           

لة الشيؾ االلكتركني في تعديمو االخير لمقانكف التجارم الجزائرم بمكجب القانكف رقـ أيتعرض المشرع الجزائرم  لمس لـ  1
المتضمف القانكف  26/09/1975المؤرخ في  75/59مر رقـ ألالمعدؿ كالمتمـ ل 06/02/2005المؤرخ في  05-02

لكنو سمح  ،لة الكتابة كالتكقيع االلكتركنييفأفييا المشرع الجزائرم مسرة نفسيا التي عالج قنو جاء في الفأبالرغـ مف  ،التجارم
مف القانكف التجارم الجزائرم  414منو المعدلة لممادة  6بحيث نجد المادة  ،لو بالطرؽ االلكتركني كذلؾ مثؿ السفتجةأك بتد

أيضا باية كسيمة تبادؿ الكتركنية محددة في ..يمكف أف يتـ ىذا التقديـ ".المتعمقة بالسفتجة نصت في فقرتيا االخيرة عمى أنو 
بحيث  ،مف نفس القانكف المتعمقة بالشيؾ 502كىي نفس المادة التي عدلت ايضا المادة  "،التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما 

ددة في التشريع ..يمكف اف يتـ ىذا التقديـ أيضا بأية كسيمة تبادؿ الكتركنية مح".خيرة عمى أنو خيرة في فقرتيا األنصت ىذه اال
 كيفيـ مف ذلؾ انو سمح بالتدأكؿ االكتركني لمشيؾ الكرقي.  ،"كالتنظيـ المعمكؿ بيما 

2
أداة  كحياة الشيؾ قصيرة كلذلؾ فيك ،ألف االئتماف يتطمب فترة مف الزمف ،يختمؼ الشيؾ عف السفتجة في أنو ليس اداة ائتماف 

م ،كيستعمؿ ما لسحب مبالغ مكدعة في بنؾ ،كفاء ما لكي يظاؼ الى رصيد حساب جار ،ا لمكفاء بديف في ذمة الساحبكا   كا 

3 «  Le chèque est un titre écrit, tire sur une banque ou un établissement assimilé, qui permit 
d’obtenir le paiement au bénéfice d’un porteur, d’une somme d’argent disponible à son 
profit… » Jeantin MICHEL LE Cannu  PAUL,op.cit ,p05 

 .149.ص السابؽ،مرجع ، النادية فكضيؿ  4
في أف أمر التحكيؿ يمكف  االلكتركني، تجب االشارة الى أف التفرقة المكجكدة بيف التحكيؿ البنكي االلكتركني  كالشيؾ  5

التي يقدميا المستفيد الى البنؾ الى اخر يـك كي  كأامر التحكيؿ التي تصدر مف االمر بالتحكيؿ أك االتفاؽ عمى تأخير تنفيذ 
أما في الشيؾ فال يجكز لمبنؾ تأخير صرؼ الشيؾ طالما أنو ،امر االخرل الصادرة في نفس اليـكك يقـك البنؾ بتنفيذىا مع األ

مرجع ال ،زبفيؼ اهلل الضسميماف  ،ألف الشيؾ يجب دفعو عند اطالع البنؾ عميو ،صؾ صحيح كيكجد لو مقابؿ كقابؿ لمصرؼ
 .42.صالسابؽ، 
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كيعتمد الشيؾ اإللكتركني عمى فكرة إستخداـ الكسائؿ االلكتركنية لتحكيؿ الشيكات 
 (Safe check)تـ اقتراح نظاـ شيكات امف 1998ففي سنة  ،الكرقية الى شيكات رقمية
كيتـ  .د عمى ككيؿ يتكاجد في الحاسب الشخصي لحاممي الشيكاتبإستخداـ دفتر شيكات يعتم

التحقؽ مف سمطة إصدار الشيكات كفقا لنظاـ الشيكات االمف الذم يمنع الخطر الناجـ عف 
كال يمكف الرقابة عمى ذلؾ مف خالؿ ،سكء النية في إصدار الشيكات االلكتركنية أكالخطا 

 . 1الشيكات الكرقية

 أكني بأنو محرر ثالثي األطراؼ معالج الكتركنيا بشكؿ كمي كيعرؼ الشيؾ اإللكترك 
جزئي يتضمف أمرا مف شخص يسمى الساحب الى البنؾ المسحكب عميو بأف يدفع مبمغا مف 

. كما يعرؼ بأنو التزاـ قانكني بسداد مبمغ معيف في 2النقكد ألذف شخص ثالث يسمى المستفيد
كيتـ تذيمو  ،حريره بكاسطة اداة الكتركنيةكيتـ ت ،جية معينة أكتاريخ محدد لصالح شخص 

 .3بتكقيع الكتركني

كما يقصد بالشيؾ اإللكتركني بأنو دفتر رقمي يحتكم عمى بيانات رقمية تماثؿ البيانات       
كيككف عمى شكؿ  ،لكنو محرر عمى دعامة الكتركنية يصدره البنؾ ،المكجكدة في الشيؾ الكرقي

ليككف دليال  ،يرسميا مصدر الشيؾ الى مستمـ الشيؾ أم حاممورسالة الكتركنية مكثقة كمؤمنة 
كيمكف لمستمـ الشيؾ أف يتأكد عبر الشبكة مف أنو قد تـ  ،عمى أنو تـ صرؼ الشيؾ فعال

 .4بالفعؿ تحكيؿ المبمغ

كتتميز الشيكات اإللكتركنية بأنيا كسيمة دفع في جميع أنكاع المعامالت اإللكتركنية 
إلستعماليا تقنيات التشفير كالتكقيع  ،كتتـ بطريقة امنة .تجارية أـ مدنيةسكاء كانت إدارية أـ 

                                                           

 .321 .صالسابؽ،مرجع ال ،حمد إسماعيؿأمحمد سعيد   1
2 ، الطبعة ردفاأل ،دار الثقافة ،راؽ التجارية االلكتركنية دراسة تحميمية مقارنةك األ ،ناىد فتحي الحمكرم  

 .183،ص.2009األكلى،
 .322 .صالسابؽ،مرجع ال ،محمد سعيد احمد إسماعيؿ  3
 .269.صالسابؽ،مرجع ال ،ةحكحك يمين  4
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كما تحد ىذه الكسيمة مف الدفع مف تكاليؼ إدارة االليات الخاصة بدفع الشيكات  .االلكتركني
 .2ككذلؾ المشاكؿ المتعمقة بالتزكير كالنقؿ كالسرعة ،1التقميدية

يؾ االلكتركني عمى كجكد كسيط يقـك بعممية كما تجب اإلشارة اليو أنو تعتمد أنظمة الش
كغالبا ما يككف ىذا الكسيط احد النكؾ االلكتركنية التي تعمؿ مف  ،الدفع االلكتركني لمشيؾ
كمع ذلؾ فإف ىذه االنظمة المؤمنة قد تـ تصميميا بشكؿ خاص ليتـ  .خالؿ شبكة االنترنت

 .3تكظيفيا كأنظمة تشغيؿ لمشيؾ االلكتركني

ال بفتح حساب لدل البنؾ أك الية عمؿ الشيؾ االلكتركني في قياـ المستيمؾ  كيمكف إيجاز
كيسجؿ تكقيع  ،ككذلؾ التاجر البد اف يككف لو حساب لدل البنؾ ،كيحدد تكقيعو االلكتركني

الخدمة مع  أككعندما يقـك المستيمؾ بالتعاقد عمى السمعة  ،إلكتركني خاص بو لدل البنؾ
يقـك المستيمؾ بتحرير شيؾ  ،ى الكفاء بإستخداـ الشيؾ االلكتركنيكيتفؽ الطرفاف عم ،التاجر

 .4ثـ يكقعو الكتركنيا ،إلكتركني

كما يختص بو الشيؾ االلكتركني في ىذه الحالة ىك أنو ال يشترط أف يككف مكتكبا بخط 
كمكقعا بكاسطة الشخص الذم يصدره أم الساحب بالشكؿ التقميدم لكي يككف قانكنيا  ،اليد

 . 5لإلستخداـ كصالحا
                                                           

حيث نجد بأف ثمثي مدفكعات  ،لقد قامت الحككمة في الكاليات المتحدة االمريكية بتشجيع التعامؿ بالشيؾ االلكتركني  1
يقضي بتحصيؿ كؿ  1996مف كؿ شيكات الدفع تدفع الكتركنيا في ىذا البمد أيف صدر قانكف سنة  94الضماف االجتماعي ك

كىك ما يكفر في  ،سنت لكؿ شيؾ كرقي 43سنت مقارنة ب  03ية الكترزنيا نظرا ألنو ال يكمؼ الخزينة سكل المدفكعات الفيدرال
مف المشتنريات التي تتـ عبر االنترنت تسكل عف طريؽ  11كما تشير إحصائيات أخرل بانو  ،مميكف دكالر 100كؿ سنة 

مميار  1.46الكاليات المتحدة االمريكية كحدىا تمت معالجة في  2002كأنو في الربع الثاني مف سنة  ،الشيكات االلكتركنية
 السابؽ،مرجع ال ،في ذلؾ حمكدم ناصر اجعترليكف دكالر، ر 3.91ية أك تجارية بكاسطة الشيكات االلكتركنية بقيمة اجمالية مس

 .421.ص
 .426 .ص السابؽ،مرجع ال ،مصطفى مكسى العجارمة  2
 .323 .صلسابؽ،امرجع ال ،محمد سعيد احمد إسماعيؿ  3

 .586.صالسابؽ،مرجع ال ،ككثر سعيد عدناف خالد  4
 .326.صالسابؽ،مرجع ال ،محمد سعيد احمد إسماعيؿ  5
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كبعد ذلؾ يقـك  ،كمجرد التكقيع االلكتركني يصبح الشيؾ كالتكقيع مشفريف 
فيقـك ىذا األخير بإستالـ الشيؾ  ،المستيمؾ) الساحب ( بإرساؿ الشيؾ الى التاجر ) المستفيد(

 ثـ يقكـ بإرسالو الى البنؾ )جية التخميص (، فيقـك ،كالتكقيع عميو تكقيعو االلكتركني المشفر
كبعد ذلؾ يقكـ البنؾ  ،1البنؾ بمراجعة الشيؾ كالتحقؽ مف التكقياعات كالتحقؽ مف كفاية الرصيد

ضافتو الى حساب التاجر )المستفيد (، كيقكـ البنؾ  بخصـ مبمغ الشيؾ مف حساب الساحب كا 
 . 2في األخير بإخطار كؿ مف الساحب كالمستفيد بإتماـ العممية

بيف الشيؾ االلكتركني كالشيؾ الكرقي خاصة فيما كيمكف القكؿ أف جكىر االختالؼ 
لكتركني يتـ عمى دعامة الكتركنية كىك حصيمة التطكر ؿ ىك أف الشيؾ اإلأك يتعمؽ بعممية التد

راؽ ك التكنكلكجي خاصة فيما يتعمؽ بإستخداـ االنترنت في إتماـ العمميات التي تخضع ليا األ
 التجارية.

لتعامؿ  االلكتركني بيف المؤسسات كاالفراد إال  أنو كرغـ التسييالت التي يمنحيا في ا
كيرجع  ،ما يعاب عمى الشيؾ االلكتركني أنو ال يمثؿ كسيمة دفع مكحدة في كؿ بنكؾ العالـ

في حيف أف  ،ضعؼ نظاـ الشيؾ االلكتركني ككسيمة دفع لتطكره فقط في السكؽ االمريكية
ألمر الذم جعؿ المتعامؿ االلكتركني يمجئ الى كىك ا ،3التجارة االلكتركنية ليس ليا حدكد معينة

 .كسائؿ الدفع االلكتركني المستحدثة

                                                           

إحتراـ البيانات  ،لكي يعتبر الشيؾ صحيحا يجب باالضافة الى تأكد البنؾ مف التكقيعات كالتحقؽ مف كفاية الرصيد  1
قكتو  كمتى تـ إنشاؤه صحيحا حاز ،يحا في مفيـك القانكف التجارم الجزائرمااللزامية في تحرير الشيؾ ليعتبر إنشاؤه صح

أم بمعنى اف الحامؿ يعتبر في ىذه الحالة دائنا لمساحب بقيمة المبمغ  ،بغض النظر عف سببو ،صرفيةالتنفيذية ألداء كظيفتو ال
 ،أغميس بكزيد ،في ذلؾ اجعر  .مو الشيؾدكف أف يككف مطالبا ببياف السبب الذم تسمـ مف أج ،الذم تسمـ مف أجمو الشيؾ

المجمة االكاديمية لمبحث  ،دراسة تحميمية عمى ضكء القانكف التجارم كقانكف العقكبات ،منازعات الشيؾ في القانكف الجزائرم
 .66.ص  ،1عدد ،5المجمد  ،لثةا، السنة الث2012،القانكني

 .586.صالسابؽ،مرجع ال ،ككثر سعيد عدناف خالد  2

3
 NAIMI  CHARBONNIER Marine ,op.cit,p.189. 
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 الفرع الثاني

 وسائل الدفع االلكتروني المستحدثة
تتمثؿ كسائؿ اإللكتركني المستحدثة في تمؾ األنظمة المستحدثة لمدفع كالتي لـ تكف 

ال تعد امتدادا  ،لكتركني المطكرةكىي عكس كسائؿ الدفع اال،معركفة في االنظمة التقميدية لمدفع
نما ىي كسائؿ مستحدثة دفعت الييا الحاجة ،لكسائؿ دفع تقميدية كتشكؿ بطاقات الدفع  ،كا 

 .1االلكتركني كالنقكد االلكتركنية أىـ ىذه الكسائؿ

  2ال : بطاقات الدفع االلكترونيأو 
يرت نتيجة المتطمبات كالتي ظ ،تعتبر البطاقة البنكية مف أىـ كسائؿ الدفع االلكتركني

كتعد الكسيمة االكثر إقباال عمييا  لمدفع عبر االنترنت كذلؾ لسيكلة استعماليا   ،التجارية السريعة
كقد  .عمى يد شركات البتركؿ 1914كقد نشأت في الكاليات المتحدة األمريكية سنة ،3كسرعتيا

المميزيف لمبنؾ تمكنيـ مف كانت في بداية األمر عمى شكؿ بطاقة معدنية تمنح لبعض العمالء 
حيث  ،إجراء بعض المعامالت المالية الخاصة  ثـ تـ تعميميا في مجاالت أخرل غير مصرفية

كالتي شكمت األصؿ لبطاقة  ،بإصدار بطاقة بنكية مكحدة 1958قامت البنكؾ األمريكية سنة 
 . 4فيزا كارت المعركفة دكليا

                                                           

حيث  ،لكتركنية لمكفاءخذ بيذه الطرؽ األمف أجؿ األ 2005تدخؿ المشرع الجزائرم بناء عمى تعديؿ القانكف التجارم في    1
لى باالضافة ا ،أضاؼ كسائؿ جديدة لمدفع بمكجب الفصؿ الثالث المتمثمة في أمر التحكيؿ كاالقتطاع كبطاقات الدفع كالسحب

مف القانكف  502/2تعديمو لبعض أحكاـ السندات بأخذه بالكفاء االلكتركني بجانب الكفاء المادم، حيث نص في المادة 
  ".يمكف أف يتـ ىذا التقديـ ايضا بأية كسيمة تبادؿ الكتركنية محددة في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما  "التجارم 

كما يطمؽ عمييا   ،حيث يسمييا البعض بالبطاقات البالستيكية ،طاقات الدفعتعددت التسميات التي أعطاىا الفقو لب  2
مصطفى كماؿ طو ك كائؿ أنكر  .يضا البطاقات البنكيةأكتسمى  ،كالبعض االخر يسمييا بطاقات الكفاء ،لبطاقات المدائنيةبا

 .352السابؽ،ص.مرجع ال البندؽ،
3  NAIMI  CHARBONNIER Marine, op.cit,p 190. 

 .275.ص السابؽ،مرجع ال ،حكحك يمينة .405ص، المرجع السابؽ، مصطفى مكسى العجارمة  4
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يمة مف كسائؿ الدفع االلكتركني التطرؽ الى كيتطمب اإللماـ بدراسة البطاقة البنكية ككس
 كبياف أنكاعيا )ثانيا(. ،ال(أك تعريفيا)

 تعريف بطاقة الدفع  1
كىذا ما سنتعرض  ،1التشريعي كالفقيي ،يتطمب تعريؼ بطاقة الدفع التطرؽ الى تعريفيف

 لو كالتالي:

 بطاقات الدفع االلكتروني :التشريعي ل تعريف أ 

 23مكرر  543مى تعريؼ بطاقة الدفع بمكجب المادة نص المشرع الجزائرم ع 
تجارم جزائرم عمى أنو " تعتبر بطاقة الدفع بطاقة صادرة عف البنكؾ كالييئات المالية المؤىمة 

 تحكيؿ األمكاؿ".  أكقانكنا كتسمح لصاحبيا بسحب 

كيظير مف خالؿ النص أف المشرع الجزائرم عرؼ بطاقة الدفع دكف أف يتدخؿ  
مصالح البريد  أكليفتح المجاؿ لممؤسسات المالية المختصة في إصدارىا كالبنكؾ  ،2يافي تنظيم

كتصدر ىذه البطاقات حسب التطكر الحاصؿ في البيئة  ،كما ىك معمكؿ بو في الجزائر

                                                           

ككقد تباينت تمؾ التعريفات ضيقا  ،د مفيكميايتحد يا كتعريفعف  اف بطاقة الدفع االلكتركني قد احاطت بيا عدة تساؤالت   1
أكثرىا شيكعا بطاقة  ،ي تطمؽ عمى ىذه البطاقاتكىناؾ العديد مف المصطمحات الت ،كاتساعا طبقا لجانب الذم يتـ تعريفيا

. حكالؼ عبد الصمد، النظاـ القانكني لكسائؿ الدفع االلكتركني، أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، االئتماف
 .93، ص.2015-2014جامعة أبك بكر بمقايد تممساف، 

-05مف القانكف  23مكرر  543بالتعريؼ فقط مف خالؿ المادة  ا كىذ نص المشرع الجزائرم عمى بطاقة الدفع االلكتركني  2
عدؿ لمقانكف التجارم دكف أف يتدخؿ في تنظيميا بنصكص قانكنية امرة ليككف مف السيؿ عمى البنكؾ أف تصدر ىذه الم 02

ر الحاصؿ في العمميات مما يسمح ليا بمكاكبة التطك  ،البطاقات بما يتماشى مع تطكر البيئة التجارية لعدـ جمكدىا كمركنتيا
بؿ ترؾ ذلؾ لمقكاعد العامة المكجكدة في القانكف المدني  ،غير أنو لـ ينظـ العالقات الناشئة عنيا بقكاعد خاصة ،البنكية

ألنيا تحتكم عمى مجمكعة مف العالقات تظـ ثالث ركابط تنتج عنيا التزامات قانكنية كمسؤكلية قانكنية سكاء كانت  ،كالتجارم
، مما يستدعي تدخؿ المشرع بنصكص قانكنية امرة لتنظيـ حماية قانكنية لمستعممي ىذا النكع مف كسائؿ الدفع ،جزائية أكمدنية 

كذلؾ لتكفير الثقة كاالئتماف التي تتسـ بو الحياة التجارية عمى اعتبار اف الكسائؿ التقميدية تعجز عمى تقديـ ىذه الحماية 
ئؿ. حكالؼ عبد الصمد، بطاقات الدفع االلكتركني كادكات دفع حديثة، مجمة دراسات لمخصكصية التي تتميز بيا ىذه الكسا

 .180،ص.2013قانكنية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد تممساف، العدد التاسع،
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المتعمؽ بالنقد كالقرض  11-03مف االمر  71ك ىذا مانصت عميو المادة ،التجارية كالبنكية
كالتي تنص عمى أنو " ال يمكف لممؤسسات المالية تمقي االمكاؿ مف  26/08/2008المؤرخ في 

كبإمكانيا القياـ بسائر العمميات  ،كضعيا تحت تصرؼ زبائنيا أككال إدارة كسائؿ الدفع  ،العمـك
 األخرل".

عمى أساس أنو إكتفى  ،كلقد انتقد التعريؼ الذم جاء بو المشرع الجزائرم لبطاقة الدفع
 71كما ىك مذككر في المادة  ،كىي البنكؾ ،مخكلة ليا إصدار بطاقة الكفاءبتحديد جية كاحدة 

مف المرسـك  57/01كىذا عمى عكس  المشرع الفرنسي الذم بطاقة الكفاء في المادة  ،أعاله
التي جاء فييا  1991ديسمبر  30المعدؿ بالقانكف الصادر في  1935اكتكبر  30المؤرخ في 

كىذه البطاقات ال يمكف أف  ،نقؿ أمكاؿ أكتسمح لحامميا بسحب  أف بطاقة الكفاء ىي كؿ بطاقة
مصالح البريد كصندكؽ الكدائع  ،ككذا الخزينة العامة بنؾ فرنسا ،تصدرىا إال مؤسسات القرض

 .1كاألمانات

 التعريف الفقيي لبطاقة الدفع :ب 

يات البنكؾ بسبب اإلنتشار الكاسع لبطاقات الدفع االلكتركني كاحتالليا الصدارة في عمم
فقد  ،كاستخداميا ليا كاداة كفاء تحؿ محؿ الشيؾ في الدفع ،كالمؤسسات المالية كالمصرفية

 .صدر بشأنيا عدة تعريفات فقيية

فقد عرؼ الفقو  بطاقة الدفع االلكتركني بأنيا "عقد يبـر بيف الجية المصدرة لمبطاقة 
تتعيد بمكجبو الجية  ،بطاقةكالتي غالبا ما تككف أحد البنكؾ كبيف شخص يسمى حامؿ ال

                                                           

1 L’article57-1 alinéa 1 du décret –loi du 30 octobre 1935 ,modifié par la loi du 15 novembre 
2001 sur la sécurité quotidienne, JORF du 16 novembre 2000,a défini la carte de paiement 
comme étant la carte permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds. Seuls 
peuvent en émettre ? les établissements de crédit , le trésor public ,la Banque de France , les 
services financiers de la poste, l’institut d’émission des départements d’Outre –mer et la 
caisse des dépôts et consignations. 



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

138 
 

يستخدمو في الكفاء  ،المصدرة باف تضع تحت تصرؼ الحامؿ اعتمادا في حدكد مبمغ معيف
بقيمة مشترياتو لدل محالت  تجارية ترتبط ىي األخرل بعقد مع الجية المصدرة تقبؿ بمكجبو 

 .1ىذه االخيرة قبكؿ الكفاء بالبطاقة كذلؾ خالؿ مدة معينة" 

بطاقة الدفع اإللكتركني بأنيا "بطاقة ممغنطة تصدرىا البنكؾ المرخص  كما تـ تعريؼ 
بمقتضى عقد مبـر مع البنؾ تمنح لحامميا شراء السمع كالحصكؿ  ،بممغ معيف ،ليا في ذلؾ

كالكفاء بإستخداميا في حدكد المبمغ الذم صدرت  ،عمى الخدمات مف خالؿ شبكة االنترنت
 .2بو"

كصعكبة كضع  ،كضعت بشأف بطاقة الدفع االلكتركني كيرجع اختالؼ التعاريؼ التي
كخضكعيا في نياية األمر لإلتفاؽ المنشئ ليا  ،تعريؼ مكحد ليا  لتنكع كظائفيا كتسمياتيا

 الذم يحدد إطار التعامؿ بيا. 

كيظير مف خالؿ التعريؼ السابقة أف بطاقة الكفاء االلكتركني تقكـ  عمى  
ككؿ اثنيف مف  ،الخدمة أككمكرد السمعة  ،كحامميا ،3قةمصدر البطا ،مشاركة ثالثة أطراؼ

كينشأ عف العقكد الثالثة التزامات تترتب في ذمة  ،األطراؼ الثالثة يرتبطكف بعقد خاص
 .أطرافيا

يمتـز بمكجبو بإصدار بطاقة مقبكلة  ،يرتبط مصدر البطاقة مع عميمو حامؿ البطاقة بعقد
بفتح إعماد بمبمغ معيف لصالحو يمكنو مف  أك ،خدماتكأداة كفاء لدل بائعي السمع كمكردم ال

كذلؾ يرتبط مصدر البطاقة ببائعي السمع كالخدمات الذيف يقبمكنيا في السداد  ،الكفاء بكاسطتيا

                                                           

 .54السابؽ، ص.مرجع ، السامي عبد الباقي أبكصالح  1
 .574.صالسابؽ، مرجع ال ،ككثر سعيد عدناف خالد  2
دكار منيا : التعاقد مع المركز العالمي لمبطاقات مف أجؿ أالمؤسسة المالية التي ليا عدة  أكدر البطاقة ىك البنؾ مص  3

كالتعاقد مع التجار  ،حصكليا عمى ترخيص يسمح ليا بإصدار البطاقات مف خالؿ دخكليا في عضكية إصدار البطاقات
 .تقديـ خدمات معينة أكعمالئيا لتسكية عممياتيـ مف شراء المحمييف مف أجؿ قبكؿ إستخداـ ىذه البطاقة مف طرؼ 
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كيرتبط  ،1كمقابؿ الخدمات المكردة ،بعقد يمتـز فيو تجاىيـ بضماف الكفاء بثمف السمع المباعة
 .2أداء الخدمة  أككىك عقد البيع  ،خدمات بالعقد االصميحامؿ البطاقة ببائع السمع كمكرد ال

ؿ أف نكضح العالقات الناشئة عف بطاقات الدفع االلكتركني يشيئ مف التفصيؿ أك كسنح
 .في الفرع التالي

 العالقات الناشئة عن بطاقات الدفع االلكتروني : -.2
ر البطاقة تتمثؿ في مصد ،تفترض بطاقة الدفع االلكتركني كجكد أطراؼ ثالثة 

كحامؿ البطاقة كىك العميؿ  ،المؤسسة التي تمنح العميؿ البطاقة بشركط محددة أككىك البنؾ 
كالتاجر كىك الذم  ،الذم يحصؿ عمى البطاقة إلستخداميا فيما بعد في الكفاء بقيمة مشترياتو

 يقبؿ التعامؿ بالبطاقة مع العميؿ بناء عمى إتفاؽ مسبؽ بينو كبيف مصدر البطاقة.  

ترتب حقكقا كالتزامات لكؿ طرؼ  ،كينتج عف ما سبؽ كجكد عالقات تعاقدية مختمفة
تتمثؿ ىذه العالقات التعاقدية في  العالقة التي تربط بيف مصدر البطاقة  ،عمى الطرؼ االخر

كالعالقة بيف مصدر البطاقة كحامميا  ،كالتاجر الذم يتعيد بمقتضاىا بقبكؿ البطاقة في الكفاء
 ،د مصدر البطاقة بمقتضاىا أف يفتح حسابا لحامؿ البطاقة مف أجؿ الكفاء بالتزاماتوكالذم يتعي

كالعالقة التي تربط بيف حامؿ البطاقة كالتاجر كالمتمثمة في عقد البيع الذم يستعمؿ فيو 
 .3المشترم البيطاقة لمكفاء بالثمف كفقا لتعيد التاجر بقبكليا في الكفاء

 مصدر البطاقة وحاممياالعالقة القانونية بين  -ا.
                                                           

كفي ىذا الصدد يقـك التاجر بتأكيد ذلؾ  ،يتعيف عمى التاجر بمعنى البائع المحترؼ قبكؿ الدفع االلي بكاسطة البطاقة البنكية  1
كاذا كاف التاجر شخصا معنكيا  ،يضع فييا ىكيتو كعنكانو كنكع تجارتو ،كتابة عف طريؽ ممئ استمارة معدة ليذا الغرض لمبنؾ

فيتعيف ذكر شكميا القانكني كمقرىا االجتماعي كمكضكعيا كىكية ممثميا القانكني كرقـ حسابيا البنكي  ،بمعنى شركة تجارية
 كيمكف تكييؼ العقد عمكما كىك .كحيف تتـ المكفقة منقبؿ البنؾ عمى ذلؾ يقع إبراـ العقد الذم بمقتضاه تنشأ العالقة بينيما

ككيال لمتاجر في قبض  ،حيث يعد البنؾ المصدر لمبطاقة ،الذم يجمع المصدر بالتاجر بأنو عقد قائـ عمى أساس الككالة بأجر
 .285السابؽ، ص.مرجع .حكحك يمينة، المستحقاتو المالية المتمثمة في قيمة المنتجات مف حاممي البطاقات كتثبيتيا في حسابو

 .245.ص السابؽ،مرجع ال ،صفكاف حمزة اليكارم  2
 .128.صالسابؽ،مرجع ال ،نضاؿ سميـ برىـ  3
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حيث يحصؿ  ،كبيف عميمويحكـ ىذه العالقة العقد المبـر بيف البنؾ المصدر لمبطاقة 
العميؿ عمى البطاقة بمكجب تعاقده مع البنؾ المصدر ليا كذلؾ بتكقيعو عمى طمب الحصكؿ 

طمب كيعتبر تكقيع العميؿ عمى ال ،1عمى البطاقة كالذم ينص فيو عمى شركط استعماؿ البطاقة
 .2مكافقة منو عمى إصدار البطاقة ك أف استعمالو ليا محككـ بالشركط المذككرة بالطمب

ألف العميؿ  ،يطمؽ عمى العقد المبـر بيف مصدر البطاقة كالعميؿ اسـ عقد االنضماـ
كيعتبر عقد االنظماـ عقد غير مسمى يخضع ألحكاـ  ،ينظـ الى منظكمة الكفاء بالبطاقات

حيث يجب لقيامو تكافر شركط  الصحة مف رضا  ،ئر العقكد االخرلالقانكف المدني كسا
 . 3كأىميتيـ كمحؿ كسبب مشركعيف ،االطراؼ

حيث يمتـز كؿ  ،كيترتب عمى ىذه العالقة التعاقدية التزامات متبادلة بيف أطراؼ العقد 
بأف  كألف العقد يقـك عمى االعتبار الشخصي يمتـز الحامؿ ،طرؼ بما جاء في العقد مف شركط

كحالتو المدنية كمكطنو كعنكانو كمينتو كدخمو ككؿ  ،يصرح بحسف نية عف كؿ ما يتصؿ بو
كما يمتـز الحامؿ الستخداـ البطاقة في حدكد االئتماف  .المعمكمات التي تيـ مصدر البطاقة
كـ يجب عميو استعماليا خالؿ مدة  ،في حدكد رصيده أكالمصرح لو مف قبؿ الجية المصدرة 

 .4لككنيا محددة المدة  صالحيتيا

                                                           

كبذلؾ  ،يعتبر البنؾ المصدر لمبطاقة في ىذه المرحمة في حالة دعكة الى التعاقد كليس في حالة ايجاب عاـ مكجو لمجميكر  1
إال في حالة ما  ،ية عميويجكز لمبنؾ إذا ما  تقدـ اليو عميؿ ما إلصتصدار بطاقة كفاء أف يرفض ىذا الطمب دكف أية مسؤكل

 .358السابؽ،ص.مرجع ال مصطفى كماؿ طو ك كائؿ أنكر البندؽ. ،كاف متعسفا في إستعماؿ حقو
يستقؿ البنؾ أك مصدر البطاقة بكضع شركط العقد، بحيث ال يككف لمعميؿ الراغب في التعاقد أف يناقشيا، كبذلؾ فيك يأخذ   2

 الحامؿ قراءة شركط العقد بدقة، قبؿ االقداـ عمى التكقيع عميو.حكـ عقد االذعاف، لذلؾ عمى العميؿ عمى 
 .176 .ص السابؽ،مرجع ال بطاقات الدفع.......، ،حكالؼ عبد الصمد  3
 .28 .ص،2010،مصر ،يكنيتد لإلصدارات القانكنية ، المسؤكلية المدنية كالجنائية في بطاقات االئتماف ،كجدل شفيؽ فرج  4
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 ،حص شخصية حامؿ البطاقة كمحؿ إقامتوفكفي مقابؿ ذلؾ يمتـز مصدر البطاقة ب
.كما يمتـز بالكفاء بقيمة مشتريات حامؿ البطاقة في 1كيتحمؿ المسؤكلية عند التقصير في ذلؾ

ة بقيمة حدكد المبالغ المصرح لو بيا في مكاجية الحامؿ كالتاجر. كفي حالة سداد مصدر البطاق
ز حد االعتماد يحؽ لو مطالبتو بالمبمغ مع العكائد المستحقة لذلؾ أك مشتريات الحامؿ إذا ما تج

غير أف عقد االنضماـ عادة ما يتضمف حد التسييؿ  ،عمى أساس فكرة االثراء بال سبب
 . 2االئتماني لحامؿ البطاقة 

 العالقة القانونية بين مصدر البطاقة والتاجر : -ب.

بيعة المعامالت التجارية التي تتميز بالسرعة كاالئتماف مف التاجر قبكؿ الدفع تتطمب ط
كفي المقابؿ يسعى البنؾ مصدر البطاقة الى التعامؿ مع أكبر  ،االلي بكاسطة البطاقة البنكية

كالمطاعـ كالفنادؽ لكي يقبمك مف عمالئو الكفاء  ،عدد مف المحالت الكبرل كالشركات التجارية
  3التي أصدرىا ليـ في مقابؿ أف يقـك البنؾ بالكفاء بديكف ىؤالء العمالء الى التاجربالبطاقات 

يقـك التاجر بتأكيد ذلؾ كتابة عف طريؽ  ،كمف أجؿ قياـ ىذه العالقة  ،كفي ىذا المجاؿ
ف كاف التاجر  ،يضع فيو ىكيتو كعنكانو كنكع تجارتو ،ممئ استمارة معدة ليذا الغرض لمبنؾ كا 

فيتعيف ذكر شكميا القانكني كمقرىا االجتماعي كمكضكعيا  ،بمعنى شركة تجارية شخصا معنكيا

                                                           

محكمة استئناؼ باريس في قضية قامت بيا مؤسسة االمريكاف إكسبرس بتسميـ بطاقة أمريكاف ف قضت أكفي ىذا الش  1
كبعدما اكتشؼ المصدر أف ىذا  ،كذلؾ بناء عمى طمب أحد االبنكؾ الذم قدـ العميؿ عمى انو ثرم ،إكسبرس لشخص غير مقيـ

ألف االبنؾ قدـ معمكمات غير صحيحة  فقد حكمت المحكمة بتقاسـ البنؾ كالمصدر الضرر مناصفة ،الشخص كاف مسرفا
 المرجع السابؽ، ،يو مف طرؼ نظاؿ سميـ برىـقرار مشار ال ،كالمصدر قصر في التحقؽ مف العميؿ بطريقة غير كافية

 .141.ص
 .29.صالسابؽ،مرجع ال ،كجدل شفيؽ فرج  2
 .358السابؽ،ص.مرجع ال مصطفى كماؿ طو ك كائؿ أنكر البندؽ،  3
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كحيف تتـ المكافقة مف قبؿ البنؾ عمى ذلؾ يقع ابراـ  ،كىكية ممثميا القانكني كرقـ حسابيا البنكي
 .1العقد الذم بمقتضاه تنشأ العالقة بينيما

يقبؿ الكفاء ببطاقة الدفع عقد  كيطمؽ عمى العقد المبـر بيف البنؾ المصدر كالتاجر الذم
بمقتضاه يككف عمى التاجر أف يعمف الى الجميكر عف قبكلو التعامؿ بيذه  ،عقد التاجر أكمكرد 

حيث  ،كيعد عقدا مستقال عف عقد االنضماـ يبـر بيف طرفيف ىما المصدر كالتاجر ،البطاقات
تو لصالح البنؾ المصدر  عند يتعيد التاجر بقبكؿ البطاقة مع التخمي عمى نسبة مف قيـ مبيعا

ناتج عف أم  ،قيامو بتحصيؿ مبيعاتو منو، كما يتعيد البنؾ لمتاجر بدفع أم مبمغ يرده منو
 .2عممية تتـ بكاسطة بطاقتو

 ،كالتاجر مصدر البطاقة ما بيف العقدية كمف بيف االلتزامات المترتبة عمى العالقة          
، كالمطالبة بثمف نقدم لمبضاعة ابحيث اليمكنو رفضي ،مؿاعقبكؿ البطاقة في الت التزاـ التاجر

 ،كال يحؽ لمتاجر أف يستكفي مف الحامؿ أية عمكلة زائدة عف السعر المقرر ،الخدمات أك
كبرفضو يككف ممزما بالتعكيض استنادا الى المسؤكلية العقدية الناشئة عف العقد بيف المصدر 

مى التاجر مسؤكلية التأكد مف مطابقة تكقيع كما يقع ع .مف جية كالتاجر مف جية أخرل
 . 3كالتأكد كذلؾ مف البيانات المدرجة في البطاقة ،الحامؿ عمى البطاقة كعمى سند البيع

 العالقة بين العميل والتاجر :ج 
                                                           

 .285.صالسابؽ، مرجع لا ،حكحك يمينة  1
يعتبر عقد المكرد أك عقد التاجر مثؿ عقد االنضماـ، بحيث يجب أف تتكافر فيو األركاف العامة بكجو عاـ مف أىمية كرضا   2

كمحؿ كسبب مشركعيف، كعقكد االذعاف بكجو خاص، ألف الشركط التي يتضمنيا تككف معدة مسبقا، كما عمى التاجر إال أف 
ا أراد االنضماـ الى منظكمة الدفع بالبطاقة أك رفضيا، ألنو  ال يممؾ أية فرصة لمناقشة شركط العقد، أك يقبميا كما ىي إذ
 .177 .صالسابؽ،مرجع ال، بطاقات الدفع........... ،حكالؼ عبد الصمدمحأكلة تعديميا، 

مف الضرر الحاصؿ بالنظر ¾ إعتبر التاجر مسؤكال عف   1988حزيراف  14كفي قرار لمحكمة النقض الفرنسية في   3
كيتكجب عمى التاجر كفقا ليذه الظركؼ أف يبذؿ عناية عادية  ،لمظركؼ المادية التي يجب أف تتـ فيو عممية التحقؽ كالمطالبة

مع سرعة الحياة تتكافؽ مع االعراؼ التجارية دكف أف يككف عميو التحقؽ مف ىكية كؿ حامؿ يتقدـ اليو إلختالؼ ىذه المسكلية 
  -            .Cassation civle 1 ere,14Juin 1988,-D1988,-IRv –p.168 رية كأعرافوالتجا

  .146السابؽ،ص.مرجع نقال عف نضاؿ سميـ برىـ، ال
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يرتبط حامؿ البطاقة مع التاجر بعالقة عقدية مستقمة عف العالقة بيف حامؿ البطاقة        
كىي تعد عالقة بيع كشراء بينيما لمختمؼ المبيعات التي يحتاج الييا  ،كالبنؾ المصدر ليا

غيرىا المجيزة باألجيزة االلية الخاصة  أكالمطاعـ  أكالحامؿ سكاء مف المحالت التجارية 
فالحامؿ يستخدـ البطاقة لمحصكؿ عمى السمع كالبضائع مف التاجر الذم يمكنو منيا  .بالكفاء

كـ البطاقة ىنا مقاـ النقكد كالشيكات التي اعتاد عمالء المحالت فتق ،بمجرد تقديـ البطاقة
الكبرل عمى دفعيا لمتجار،غير أف استخداـ بطاقة الدفع أكثر تقبال كأداءا في الدفع مف 

 . 1الشيكات، ككف أف تقديـ ىذه األخيرة ال يبرئ ذمة صاحبو اال بالكفاء بالنقكد

أ ذمتو حتى يفي مصدر البطاقة بقيمة المشتريات التي كيعتبر حامؿ البطاقة مدينا كال تبر       
 ،في حالة قياـ ىذا الحامؿ بالكفاء لمتاجر بنفسو أك ،حصؿ عمييا حامؿ البطاقة مف متجره

كيككف لمتاجر حؽ الرجكع عمى ىذا االخير قبؿ  .كبمجرد سداد أحدىما القيمة تبرأ ذمة الحامؿ
كع عمى المصدر قبؿ الرجكع عمى الحامؿ دكف كما يحؽ لو الرج ،عمى مصدر البطاقة أف يرج

 .2ترتيب معيف

فإنو يترتب عف العقد المبـر بيف التاجر كحامؿ البطاقة نفس  ،كباإلضافة الى ما سبؽ      
إضافة الى التزمات أخرل  ،االثار لمبيع العادم طاما يترتب عمى عاتؽ الطرفيف نفس االلتزمات

اء التي ال تقؼ عند حد معيف بؿ ىي في تطكر مستمر تفرضيا الطبيعة الخاصة لبطاقة الكف
 . 3يجعميا تخضع لنظاـ قانكني قائـ بذاتو

                                                           

كؿ ما  ،عقد تقديـ الخدمة أكصمي تثير العالقة بيف التاجر كالحامؿ مف الناحية العممية أم مشكمة  إذ يحكميا العقد األ ال  1
مرجع ال مصطفى كماؿ طو ك كائؿ أنكر البندؽ، ،جر يمتـز بقكؿ الكفاء بالبطاقة التي يحمميا الحامؿىنالؾ أف التا
 .359السابؽ،ص.

 .34.صالسابؽ، مرجع ال ،كجدل شفيؽ فرج  2
 .180 .صالسابؽ،مرجع ال ،.………بطاقات الدفع  ،حكالؼ عبد الصمد 3
 



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

144 
 

 أنواع البطاقات البنكية  3
كيمكف أف نذكر منيا  ،تحتكم السكؽ المالية عمى العديد مف أنكاع البطاقات البنكية 

 عمى سبيؿ المثاؿ البطاقات التالية :

كىي بطاقة يمنح بمكجبيا البنؾ لحامميا تسييال  :(Credit Card) 1بطاقة االئتمان-.ا
كيتكلى البنؾ بعد ذلؾ  ،إئتمانيا يمكنو مف إستعماليا بيدؼ الحصكؿ عمى المبيع المطمكب

 .السداد ثـ يقـك الحامؿ بسداد ما دفعو البنؾ مع الفكائد خالؿ أجؿ متفؽ عميو

ؿ الجيات المصدرة ليا عمى نو بمكجبيا تحصأل،كتعتبر ىذه البطاقات اداة ائتماف حقيقية
كنتيجة  ،أداة لمكفاء باالضافة الى ذلؾ  فضال عف ككنيا ،فكائد مقابؿ تكفير إعتماد لحاميا

 (visa card)كمنيا الفيزا كارد  ،لذلؾ فإف معظـ بطاقات االئتماف العالمية تأخذ بيذه المزايا
اقات إال بعد التأكد مف يسر حيث اف البنكؾ ال تمنح ىذه البط ،(Master card)كالماستر كارد

 2.شخصية أكالحصكؿ منو عمى ضمانات عينية  أكالعميؿ 

أنيا بطاقة  ،ضافة الى االئتماف الذم تعطيو لحاممياباإل ،كأىـ مايميز بطاقات االئتماف 
كما  ،معترؼ بيا دكليا مما يسيؿ اعتمادىا في الدفع االلكتركني كخصكصا عبر شبكة االنترنت

  .نا لمتاجر الستيفاء ثمف المشترياتأنيا تكفر ضما

ما تعطيو  ىكيرجع سبب تسمية ىذا النكع مف البطاقات ببطاقات االئتماف ال  
امؿ مف خالليا ائتمانا فعميا مف البنؾ يتمثؿ حالبطاقة مف تسييالت بالدفع يتفؽ عميياتمنح ال

                                                           

كىي البطاقات التي تصدرىا البنكؾ  ،ر عف كؿ أنكاع بطاقات الدفعيعد مصطمح )بطاقة ائتماف ( ىك االسـ الشائع لمتعبي  1
جانب مف الفقو الى إطالؽ تعبير بطاقة االئتماف عمى كؿ أنكاع  فضؿكي ،في حدكد مبالغ معينة كيتـ استخداميا كاداة ضماف

منح تسييؿ لحامؿ البطاقة نظرا الف  لى لمبطاقة ىي الكفاء لمتجار فإنو يصاحبيا دائماك بطاقات الدفع ألنو إذا كانت الكظيفة األ
كتكفر تمط البطاقات الجيد  ،البطاقات جميعا مف الناحية النكنكلكجية تتطمب لمخصـ مف حساب حامؿ البطاقة بض الكقت

 .384.صالسابؽ،مرجع ال ،عمرك عبد الفتاح عمي يكنس.كالكقت لحامميا
دار الفكر ،نظاـ التجارة االلكتركنية كحمايتيا مدنيا ،ة االلكتركنيةالنظاـ القانكني لحماية التجار ،عبد الفتاح بيكمي حجازم 2

 .114.ص ،2001،لىك الطبعة األ،االسكندرية،الجامعي
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شتريات خالؿ مدة متفؽ ثـ يقكـ الحامؿ بسداد مجمكع قيمة الم ،بعدـ الدفع الفكرم لممشتريات
  .1عمييا

  :(Debit Card)بطاقة الدفع  -ب.

مف القانكف  23فقرة  543نص المشرع الجزائرم عمى تعريؼ ىذه البطاقة في المادة 
التجارم السابقة الذكر عمى أنو " تعتبر بطاقة دفع كؿ بطاقة صادرة عف البنكؾ كالييئات 

كىذا النكع يخكؿ لحاممو  ،تحكيؿ األمكاؿ " أكحب المالية المؤىمة قانكنا كتسمح لصاحبيا بس
 سداد مقابؿ المبيع عف طريؽ تحكيؿ المقابؿ مف حساب المشترم الى حساب البائع مباشرة.

يستمـز اصدار ىذا النكع مف البطاقات أف يقكـ حامميا بفتح حساب جارم لدل البنؾ 
كىنا  ،ح لو بالشراء في حدكدهم الحد االقصى المسمك أك المصدر لبطاقتو كيكدع فيو مبمغا يس

 أكيقـك البنؾ بدفع المستحقات الكاجبة عمى حامؿ البطاقة مف أمكالو المكدعة لديو بصكرة فكرية 
 . 2خالؿ أياـ دكف تقسيـ البمغ عمى فترات أم دكف ترحيؿ الديف مف شير  الخر

نما تحمؿ تعيدا مف البنؾ مصدر ا ،3ال تعد بطاقة الدفع بطاقة ائتمانية لبطاقة بتسكية كا 
ف كاف ىناؾ رصيد دائف لحامؿ البطاقة كال تنطكم عمى أم  ،الديف بيف حامؿ البطاقة كالتاجر كا 

عف  أككقد يتـ العمؿ بيذه البطاقة إما بطريقة مباشرة  .تعيد مف البنؾ بتقديـ تسييالت ائتمانية

                                                           

 .407.صالسابؽ،مرجع ال ،مصطفى مكسى العجارمة  1
 .32.ص ،2007،مصر،مطابع الشرطة ،حماية بطاقات الدفع االلكتركني،أيمف عبد الحفيظ  2
أم قرض قصير االجؿ يمنحو  ،اف عف بطاقات الدفع بسماحيا لحامميا بالحصكؿ عمى قرض مباشرتتميزبطاقات االئتم  3

كيعد  ،،عند سحب مبالغ نقدية في حدكد الحد االقصى المسمكح بو أكالمصدر عند استخدامو لبطاقتو في تسديد المشتريات 
الذم ييدؼ الى كضع   Secure Electronique Transaction (SET)تطكير بركتكككؿ التعامالت االلكتركنية االمنة 

حيث يضع ىذا البركتكككؿ معايير أساسية  ،معايير مكحدة لالماف دافعا كبيرا النتشار بطاقات االئتماف عبر الشبكة الدكلية
قيعات كيعتمد ذلؾ عمى تبادؿ الشيادات الرقمية المكثقة بتك  ،لتشفير أرقاـ ائتماف المستيمكيف عند استخداميا عبر االنترنت

. أحمد جماؿ الديف فكؿ بنؾ ككؿ تاجر يحكز شيادة ككؿ حامؿ لمبطاقة يحكز شيادة كفقا لترتيب ىرمي معيف ،الكتركنية
مكسى، النقكد االلكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في ادارة السياسة النقدية، مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية 

  .30،العدد التاسع كالعشركف، ص.2001عة المنصكرة، دار الفكر كالقانكف،كالشرعية، كمية الحقكؽ جام
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 La carteالزرقاء طريؽ الدفع الغير مباشر مثؿ بطاقة الدفع المعركفة في فرنسا بالبطاقة 
bleu 1. 

: كىي عبارة عف كسيمة دفع الكتركني تتـ  (Charge Card)بطاقة الصرف البنكي  -ج.
كغالبا ما تككف فترة االتماف في  ،كيطمؽ عمييا بطاقات الصرؼ االلي ،لدل البنكؾ االلكتركنية

 أكؿ مدة السحب ال خالأك ىذا النكع مف البطاقات فترة قصيرة حيث يتعيف عمى العميؿ السداد 
االئتماف، كيختمؼ ىذا النكع مف البطاقات عف بطاقات االئتماف في أف السداد يجب أف يتـ 

 .  2بالكامؿ مف جانب العميؿ خالؿ الشير الذم يتـ فيو السحب

  cash cardالسحب االلي بطاقة  -د.

بحد اقصى  تمنح بطاقة السحب االلي لحامميا إمكانية سحب مبالغ نقدية مف حسابو      
 ،متفؽ عميو مف خالؿ أجيزة خاصة حيث يقـك العميؿ بإدخاؿ بطاقتو الى جياز الحاسب االلي

يطمب الجياز مف العميؿ  ،فإذا كاف الرقـ السرم صحيحا ،الذم يطمب منو إدخاؿ رقمو السرم
يسترد  ،كبعد تماـ العممية ،تحديد رقـ المبمغ الذم يحتاجو عف طريؽ لكحة المفاتيح عمى الجياز

 .3نب المديف مف حساب العميؿ مباشرة كيسجؿ ىذا المبمغ الى جا ،العميؿ بطاقتو اليا

 مزايا بطاقات الدفع االلكتروني : -.3
لقد لقي التعامؿ ببطاقات الدفع االلكتركني نجاحا كبيرا بفضؿ الفكائد التي يكفرىا 

 أكة لمبنؾ المصدر لمبطاقة أم بالنسبة لجميع أطراؼ البطاقة سكاء بالنسب ،لممتعامميف بيا
  .بالنسبة لمتاجر الذم يقبؿ الدفع بكاسطتيا أكبالنسبة لحامميا 

 

                                                           

 .114.ص السابؽ،مرجع ال ،عبد الفتاح بيكمي حجازم  1
 .145.صالسابؽ،مرجع ، المحمد حسف رفاعي العطار  2
 .111.ص السابؽ،مرجع ال ،عبد الفتاح بيكمي حجازم 3
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 بالنسبة لمبنك المصدر لمبطاقة  أ

بحيث تحقؽ ربحا ،تشكؿ بطاقات الدفع مصدر  دخؿ مالي لمبنؾ كمكردا قميؿ التكمفة 
مف خالؿ  ؾكذل ،مميةز النفقات التي يتحمميا مف جراء إصدار كتنظيـ العأك كبيرا لو يتج

كما تعد ىذه البطاقة أحد أحدث كسائؿ إدخاؿ التكنكلكجيا بالبنكؾ  ،عمكالت السحب النقدم
كالتي تساعد عمى تطكير العمؿ المصرفي كتحسيف الخدمات المقدمة لمعمالء، كما أنيا تعمؿ 

  .1عمى حؿ مشاكؿ البنكؾ التي تتعامؿ مع أعداد كبيرة مف العالء

 مل البطاقة بالنسبة لحا ب

تتمثؿ أىمية بطاقة الدفع بالنسبة لحامميا في سيكلة حمميا كقمة تعرضيا لألخطار  
كىي تمكف حامميا مف  ،2التي قد يتعرض ليا العميؿ عند حممو الشيكات كالنقكد ،كالضياع

كما أنو  ،مراجعة مصركفاتو مف خالؿ مراجعة الكشكفات الشيرية المرسمة اليو مف قبؿ البنؾ
كيتكقؼ منح ىذه  ،ىذه البطاقة يمكف أف يعطى العميؿ أجال لمكفاء مف قبؿ البنؾ بمكجب

 . 3الميمة عمى يسر العميؿ المالي خالؿ فترة تعاممو مع البنؾ

 بالنسبة لمتاجر  ج 

تمنح بطاقة الدفع لمتاجر ضمانا قكيا في السداد كىك ضماف أفضؿ مف الدفع بالشيكات  
كما تجنبو ،فيي تجنبو اصدار شيكات بدكف رصيد مف زبائنو ،أقؿ راؽ التجارية كبمخاطرك األ أك

                                                           

 .38.صالسابؽ،مرجع ال ،أيمف عبد الحفيظ  1
2 «  Le paiement par carte bancaire est le moyen de paiment électronique le pluis répandu 
dans le monde grace à sa simplicité et à la confiance qu’il a suscitée auprés des 
consommateurs après tant d’hésitation au siécle dernier et au tout début du millénaire » 
GHAZOUANI Chiheb,op cit , p.193. 

 .166السابؽ،ص.مرجع ، ال……حكالؼ عبد الصمد، بطاقات الدفع  3 
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باإلضافة الى أف  الجية مصدرة البطاقة تتعيد كتمتـز  ،قبكؿ عمالت نقدية قد تككف مزكرة 
 . 1بسداد قيمة العممية المنفذة بالبطاقة حتى كلك لـ يكف لحامميا رصيد مقابؿ لقيمة اإلستخداـ

قات الدفع في تكفيره لمكثير مف الكقت كاالجراءات التي يستفيد التاجر مف نظاـ بطا 
يتطمبيا صرؼ الشيكات كتحصيميا كايداع النقكد في البنؾ كما ينجـ عف ذلؾ مف مصاريؼ 

تامة ألنيا  ةحيث نجد اف المؤسسات التجارية الكبرل تقبؿ العمؿ بيذا النظاـ بسيكل ،كمخاطر
 .2كزيادة األرباح  ،العمالءترل اف التعامؿ بيذه البطاقات طريؽ لزيادة 

االكثر انتشار كباإلضافة الى بطاقة الدفع االلكتركني نجد مف بيف كسائؿ الدفع الحديثة 
 .النقكد االلكتركنيةفي البيئة الرقمية 

 : 3ثانيا النقود االلكترونية
كتعرؼ بأنيا كسيمة  ،تعتبر النقكد االلكتركنية أحد طرؽ الدفع االلكتركني المستحدثة 

تستخدـ عمى نطاؽ كاسع لتسكية مدفكعات  ،متخزيف االلكتركني لقيمة نقدية عمى دعامة تقنيةل
كذلؾ دكف الحاجة الستناد التسكية عمى حساب بنكي  ،4مستحقة لمتعيديف غير مف أصدرىا

                                                           

 .39.صالسابؽ،مرجع ال ،أيمف عبد الحفيظ  1
 .168 .صالسابؽ،مرجع ال ،.………بطاقات الدفع  ،حكالؼ عبد الصمد 2
مكاؿ ية االلكتركنية ك النقكد الرقمية كالعممة الرقمية كاألقدنعدة مصطمحات لمتعبير عمى النقكد االلكتركنية كمنيا ال تإستعمم  3

 .االفتراضية
رغـ أف النقكد االلكتركنية تقدـ مزايا ىامة لممستيمكيف حيث تيسر عمييـ اجراء عمميات الشراء كتحقؽ قدرا أعمى مف   4

ف يقتصر استخداـ النقكد االلكتركنية غير أف بعض المراقبيف يعبركف عف خشيتيـ مف أ ،المالئمة كسيكلة االستخداـ كاالماف
كمف ثـ ال يككف في مقدكر المستيمكيف أصحاب الدخكؿ المنخفضة استخداـ ىذه النقكد  ،عمى الطبقة االجتماعية المميزة
فالنفقة المالية لمحصكؿ عمى النقكد االلكتركنية كاستخداميا تشكؿ عقبة حقيقية تحد مف  ،كالتمتع بمزياىا عمى نحك فعمي

ال تجعؿ في مقدكرىـ الحصكؿ عمى منتجات التجارة االلكتركنية سكل تمؾ االقؿ جاذبية  أك ،شارىا بيف أفراد الطبقات الفقيرةانت
فالكاقع أف طبيعة نظـ النقكد االلكتركنية التي تعتمد عمى استخداـ االنترنت تحد مف انتشارىا بيف المستيمكيف  ،كبأعمى تكمفة

 ،تطمب القدرة عمى استخداـ أجيزة الحاسب كالدخكؿ الى شبكة االنترنت كالتدريب عمى التعامؿ معياذكل الدخؿ المحدكد ألنيا ت
مف ىذه الفئات قرارات بدكف تقدير كذلؾ فاف نقص المعمكمات ىقد يسبب اتخاذ المستيمكيف  ،كىك امرصعب بالنسبة ليؤالء

 .64السابؽ،ص. مرجع اؿ الديف مكسى، المالئـ الثارىا عمى حقكقيـ كالتزاماتيـ في بعض الظركؼ.أحمد جم
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كما تعرؼ بأنيا تسجيؿ لقيمة ،1كعد كسيمة في يد حامميا مدفكعة مسبقا ،لحظة إجراء الصفقة
كلذلؾ فإنيا مختمفة عف كحدات العممة التقميدية سكاء  ،قة كالمقيدة في شكؿ الكتركنيالعممة المكث

 .2الكرؽ أككانت مف المعدف 

التي تنظـ المؤسسات  46/2000ربي التكصية ك كفي ىذا الصدد قد إعتمد اإلتحاد األ        
لتي عرؼ بمكجبيا كا ،ككذا إستعماليا كمراقبة ىذه المؤسسات ،التي تكفر النقكد االلكتركنية

النقكد اإللكتركنية بأنيا " قيمة نقدية تمثؿ ديف عمى مف يصدرىا كالتي يتـ تخزينيا عمى دعامة 
يقؿ عف قيمة النقدية االلكتركنية المصدرة  فكمصدرة مقابؿ دفع مبمغ قيمتو ال يمكف أ ،الكتركنية

 .3"كالتي تقبؿ ككسيمة دفع منقبؿ المؤسسات غير المؤسسة المصدرة ليا 

حيث نص عمى النقكد االلكتركنية  ،كما أف المشرع الفرنسي قد سار في نفس االتجاه     
ك كذلؾ بمكجب القانكف المؤرخ في  1984جانفي 24بمكجب القانكف البنكي المؤرخ في 

المذككرة  46/2000ربية رقـ ك كالذم اتى فيو بتعريؼ مشابو لمتكصية األ ،2001نكفمبر 15
 . 4أعاله

                                                           

 .63السابؽ، ص.مرجع ، السامي عبد الباقي أبكصالح  1
 .332.صالسابؽ،مرجع ال ؿ،محمد سعيد أحمد اسماعي  2

3  La directive2000/46/CE du 18 septembre 2000 concernant L’accès à l’activité des 
établissement de monnaie électronique a posé la définition communautaire de la monnaie 
électronique dans son article 1,3b.il s’agit d’ «  une valeur monétaire représentant une créance 
sur l’émetteur ,qui est : stockée sur un support  électronique ; émise contre la remise de fonds 
d’un montant dont la valeur n’est pas inférieur à la valeur monétaire émise ; acceptée comme 
moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur » Directive2000/46/CE du 18 
septembre 2000 concernant L’accès à l’activité des établissement de monnaie électronique et 
son exercice ainsi que la surveillance prudentielle des ces établissement ,JOCE L,275,27 
ocobre2000,p37-38 
4 «..en droit français , le cadre légal de la monnaie électronique est posé par la loi bancaire du 
24 janvier 1984 ainsi que par la loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001.La 
directive 2000/46/CE du 18 septembre 2000 concernant  l’accès à l’activité des 
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 ة القانونية لمنقود االلكترونية :الطبيع 1
فيناؾ مف يعتبرىا سكل أمكاؿ  ،إختمفت األراء حكؿ الطبيعة القانكنية لمنقكد اإللكتركنية 
نما في صكرة كحدات في صكرة أرقاـ تقيد في جانب  ،1فيي ال تككف في صكرة مادية ،مكتكبة كا 

التاجر الذم قبؿ السداد بيا،كىي كتقيد في جانب الدائف  ،المديف لدل المستيمؾ الذم يسدد بيا
فيي نقكد حقيقية عادية محفكظة بشكؿ  ،بذلؾ تعد صيغة غير مادية لمنقكد االلكتركنية

 .2الكتركني ألنيا تقـك بكؿ الكظائؼ التي تقـك بيا النقكد االلكتركنية

فقط عف كما يميزىا  ،3كىي بيذه الكيفية تتشابو في السداد مع طرؽ التحكيالت البنكية        
 .1ؿ إلكتركنياأك ىذا النكع مف مف االمكاؿ أنيا تصدر كتتد

                                                                                                                                                                                           

établissements de monnaie électronique a été transposée par l’arrêté du 10 janvier 2003 
portant homologation du règlement n 2002-13 du comité de la  réglementation bancaire et 
financière. L’article 1 du règlement n 2002 -13 pose une définition technique et juridique de la 
notion de monnaie électronique ; elle est composée d’unités de valeur, dite unités de monnaie 
électronique.Chacune constitue un titre de créance incorporé dans un instrument électronique 
et acceptée comme un moyen de paiement par le tiers autre que l’émetteur.La monnaie 
électronique étant émise de fonds pour une valeur ne pouvant excéder celle de fonds reçus en 
contrepartie » GHAZOUANI Chiheb, op.cit, pp.154 :155. 

 
كقد تطكر التمثيؿ المادم لمنقكد عبر التاريخ النقدم مف المقايضة الى  ،تعتبر النقكد رمز يمثؿ القيمة كليست القيمة ذاتيا  1

كيكمف  ،ر النقكد حداثة كتعقيداكاليـك يعتبر استخداـ الكسائؿ االلكتركنية أكثر صك  ،العمالت المعدنية ثـ الى العمالت الكرقية
الفرؽ بيف النقكد االلكتركنية كصكر النقكد السابقة عمييا في أنيا لـ تعد تأخذ بالضركرة شكال ماديا كانما أصبحت تتمثؿ في 

أحمد جماؿ  .بحيث أصبحت المعمكمات عف النقكد أكثر أىمية مف النقكد ذاتيا ،مجرد انتقاؿ المعمكمات بيف أطراؼ التبادؿ
 .38السابؽ،ص.مرجع الديف مكسى، ال

 .263 .ص السابؽ،مرجع ال ،صفكاف حمزة اليكرام 2
كليذا فإف  ،ؿ النقدم أصبح مف المستحيؿ الفصؿ بيف دراسة النقكد كالبنكؾ كمؤسسات نقديةأك نظرا ألىمية النقكد في التد  3

مالء في صكرة كدائع قصيرة االجؿ كتكظفيا في فيي تجمع االمكاؿ مف الع ،البنكؾ تعتبر االف أىـ مؤسسات السكؽ النقدم
فاف  ،كمف ناحية أخرل ،كاف كانت بعض البنكؾ تشارؾ أحيانا في استثمار طكيؿ االجؿ ،صكرة عمميات قصيرة االجؿ أيضا

ائع كفضال عف أف البنكؾ التجارية تجمع كد ،البنؾ المركزم لو سمطة اصدار النقكد الكرقية كالرقابة عمى البنكؾ التجارية
تغير قيمة  ،عبد اليادم عمي النجار،كاصدار النقكد الكدائع مف جية أخرل ،فاف ليا القدرة خمؽ نقكد االئتماف مف جية ،العمالء
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نما ىي  ،نقكد مكتكبة أكبينما ىناؾ مف يعتبر أف النقكد اإللكتركنية التعتبر نقكد كرقية   كا 
نكع جديد مف النقكد تـ كضعيا خصيصا لتسكية الديكف الناشئة عف المعامالت التجارية التي 

بؿ إف  ،ؼ النقكد االلكتركنية في الية استخداميا عف النقكد التقميديةفتختم  ،تجرم عبر األنترنت
ألنيا تنتقؿ عبر شبكة االنترنت  ،كىي تمتاز باالستقاللية ،2جاءت لتقـك مقاـ النقكد التقميدية

 . 3كجياز الكمبيكتر المخزنة عميو ىذه االمكاؿ

ا التخرج عف نطاؽ كما أنيا تختمؼ عف النقكد الكرقية كالنقكد المكتكبة مف ككني
كما تمتاز بالقدرة عمى المركر كالتنقؿ بيف الحدكد  .المعامالت المبرمة مف خالؿ االنترنت

بؿ يتـ استخداـ العممة بحسب  ،ألنيا التعكد لدكلة محددة ،الدكلية بسرعة كشفافية عبر االنترنت
لقبكؿ العاـ مف قبؿ كما انيا تتميز مف ناحية عدـ تمتعيا با .الدكلة التي يتـ فييا الكفاء

 .5عف كضع مصدر النقكد المكتكبة  4الجميكر كاختالؼ كضع مصدرىا

                                                                                                                                                                                           

كمية الحقكؽ جامعة  ،مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية كالشرعية ،النقكد في الفكر المعاصر كفي الحضارة االسالمية
 .04.ص ،ع كالعشركفالعدد التاس ،2001،المنصكرة

 .63السابؽ، ص.مرجع ، السامي عبد الباقي أبكصالح  1
لكنيا لـ  ،اف الكسائؿ لبتقميدية لمدفع كالنقكد الكرقية في ظؿ ظيكر كسائؿ الدفع الحديثة عرفت انخفاضا بطيئا كمستمرا  2

حيث سمح بالقضاء عمى بعض المشاكؿ ليما يعكد إلستغالؿ التطكر التكنكلكجي لصالحيا أك تختؼ مف كالكجكد كذلؾ لسببيف 
فظيرت المقاصة االلكتركنية كالمعالجة االلكتركنية التي سمحت بتقميص  ،لمبنؾ أكالتي كانت تتسبب فييا سكاء لمعمالء 

كاذا كالسبب الثاني يعكد لعدـ مثالية الكسائؿ الحديثة التي كجدت لتعكض تمؾ التقميدية  .ؿ كالتبادؿ الكرقي ليذه الكسائؿأك التد
ىادؼ  ،كىك ما جعؿ الكسائؿ التقميدية تحافظ عمى مكانة ال بأس بيا ،بيا تكلد مشاكؿ كعيكب مف نكع جديد في عالـ البنكؾ

نجاح كسائؿ الدفع االلكتركني كالتحكؿ الجكىرم الى عمميات التفاعؿ مع التجارة االلكتركنية : استعراض لتجارب بعض  ،حيزية
 02الجزء  08العدد  2014 ،المدية ،جامعة الدكتكر يحيى فارس ،كث كالدراسات العمميةمجمة البح ،ركبيةك الدكؿ األ

 .281.ص
 .165.ص السابؽ،مرجع ال ،الياس ناصيؼ  3
ألف النقكد االلكتركنية ال تصدر عف البنؾ  ا،مف حيث مصدرى ،يكمف الفرؽ الجكىرم بيف النقكد االلكتركنية كالتقميدية  4

الدفع بكاسطة أدكات التبادؿ فإف عممية البيع قد تمت إال أنو بحاجة الى عمميات إضافية تتبعيا متمثمة المركزم كعميو اذا تـ 
لذلؾ يعتبر الدفع نيائيا عندما ال   ،في الدفع النيائي الذم يمنع أية مطالبة نيائية في المستقبؿ بيف جميع االطراؼ المتعاقدة

 .رم بأية مبالغالمشت أكيحؽ لمتاجر أف يطالب البنؾ المصدر 
 .63السابؽ، ص.مرجع ، السامي عبد الباقي أبكصالح  5
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 أنواع النقود االلكترونية :  -.2
تتكافر مف الناحية العممية العديد مف أشكاؿ كصكر النقكد االلكتركنية التي تستعمؿ  

نية تتمثؿ في نكعيف غير أف أىـ أشكاؿ النقكد االلكترك ،لتسكية معامالت التجارة االلكتركنية
 أساسييف  كىما النقكد االئتمانية االلكتركنية كمحفظة النقكد االلكتركنية 

 لكترونية ال  الئتمانية النقود  -أ.

كقد يعبر  ،تعتبر النقكد االئتمانية االلكتركنية المفيـك الحقيقي لمعممة االلكتركنية 
كىي عبارة عف سمسمة مف األرقاـ التي  ،(e.Cash)القيمية  أكالرمزية  أكعنيا بالنقكد الرقمية 

كيتـ الحصكؿ  ،البنكؾ االفتراضية لمكدعييا أكتعبر عف قيـ معينة تصدرىا البنكؾ التقميدية 
كتككف مخزنة عمى ذاكرة الحاسكب  ،عمييا في صكرة نبضات كيركمغناطيسية عمى بطاقة ذكية

 .1الخاص بالعميؿ

أنيا يمكف بمكجبيا الكفاء مباشرة بالمقابؿ  كمف بيف أىـ خصائص النقكد االئتمانية
كدكف  ،كذلؾ دكف حاجة الى االتصاؿ بالمتعاقد االخر ،النقدم لعقد البيع المبـر عبر االنترنت

الجية  أكحيث تنتقؿ العممة مف المشترم الى البائع دكف تدخؿ البنؾ  ،الحاجة الى تدخؿ كسيط
 .  2التي تعمؿ عمى إدارة عممية الدفع االلكتركني

 محفظة النقود االلكترونية : -ب.

تعتبر حافظة النقكد االلكتركنية مف بيف الكسائؿ الفنية المستعممة في عممية  
تستخدـ في سداد المبالغ القميمة  3كىي تمثؿ كسيمة دفع افتراضية ،كتعد كسيمة دفع حديثة ،الدفع

                                                           

 .416.ص،مرجع سبؽ ذكره ......،أحكاـ البيع ،محمد حسيف منصكر  1

 .416.صالسابؽ،مرجع ال .....،أحكاـ البيع ،محمد حسيف منصكر ،210ص  ،مرجع سبؽ ذكره ،بشارمحمد دكيدف  2
تشحف محفظة النقكد االلكتركنية مسبقا برصيد مالي كيتـ سيمة دفع افتراصية  كذلؾ ألنو تعتبر محفظة النقكد االلكتركنية ك   3

ذا تـ تسجيؿ الرصيد عمى القرص الصمب لجياز الكمبيكتر الخاص بمستعمؿ الشبكة  ،تسجيؿ ىذا الرصيد في بطاقة خاصة كا 
الناحية الفنية المعمكمات المخزنة في ذاكرة جياز حيث أف النقكد االفتراضية تماثؿ مف  ،نككف ىنا بصدد محفظة نقكد افتراضية
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نترنت بفضؿ ستخداـ طريقة كمف اىـ ميزاتيا انيا تحقؽ أمف تبادؿ النقد عبر اال ،1القيمة
كما أف تكمفتيا أقؿ  ،كما أنيا تسمح في نفس الكقت بتحديد طرفي التعامؿ  ،حسابية دقيقة جدا

 .2بكثير مف طرؽ الدفع األخرل

فكرة إستخداـ أجيزة الذاكرة االلكتركنية عمى ك تقـك محفظة النقكد االلكتركنية        
كىي   ،3ئي في المدفكعات المتكررة كالمنخفظة القيمةالنيا االستخداـلتخزيف القيمة مف أجؿ 

 .4كليا قدرة شرائية مضمكنة ،متعددة المستفيديف ،بطاقة مدفكعة مف قبؿ

كمف بيف أىـ أمثمة محفظة النقكد االلكتركنية كاألكثر استعماال في التجارة االلكتركنية 
بطاقة  أكاقة ائتمانية كالتي يمكف استخداميا كبط (Mondex Cards)ىي بطاقات المكندكس 

حيث أنيا تجمع بيف ،خصـ فكرم طبقا لرغبة العميؿ أم كبديؿ لمنقكد في كافة عمميات الشراء
حيث يتـ الخصـ الفكرم مف حساب البطاقة   ،5كظيفتي بطاقة الدفع كمحفظة النقكد االلكتركنية

ضافة القيمة الى حساب التاجر المدكف عمى الذاكرة االلكتركنية داخؿ  كىي بذلؾ  ،نقطة البيعكا 
ة تمنح لحامميا إجراء العمميات يتسيؿ العمميات التجارية لسيكلة ادارتيا بظكابط أمنية محم

 ..6البنكية  دكف المجكء الى فركع البنكؾ

 

في شكؿ بطاقة تشحف عميو الكحدات االلكتركنية كتسمى  Mondexكتصدر نقكد      
la carte à mémoire Mondex، تقيد  ،امؿ البطاقة بعمميات تسكية لمشترياتوككمما قاـ ح

                                                                                                                                                                                           

م يرغب في التعامؿ بيذه النقكد أف يتعاقد مع أحد البنكؾ كالتي تسمح لو بكجب ذلؾ بإستعماؿ ذالكمبيكتر كيستطيع العميؿ ال
 .169السابؽ، ص.مرجع ال ، نضاؿ سميـ برىـ،النقكد االلكتركنية

 .112.ص السابؽ،مرجع ال ،خميفي مريـ  1
 .406.صالسابؽ،مرجع ال ،عمرك عبد الفتاح عمي يكنس  2
 .159.ص السابؽ،مرجع ال ،الياس نصيؼ  3
 .579.صالسابؽ،مرجع ال ،ككثر عدناف خالد  4

5 NAIMI  CHARBONNIER Marine ,op.cit,p.203. 
 .413 .صالسابؽ،ع مرجال .....،أحكاـ البيع ،محمد حسيف منصكر، 146صالسابؽ،مرجع ، المحمد حسف رفاعي العطار 6
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كيكفي  ،المبالغ الالزمة ليذه التسكيات في جانب المديف لحساب الحامؿ بكاسطة مكزع الي
في قارئ مكصكؿ  أكإدخاؿ البطاقة في الجياز المكجكد لدل التاجر  ،التماـ عممية الدفع

 .1بحاسب الي في حالة إتماـ الصفقة عبر شبكة االنترنت

حيث يمكف  ،أنو يمتاز بقابميتو لإلستخداـ المتعدد (Mondex)ف أىـ محاسف نظاـ كم
كيمكف استخدامو عبر  ،التحكيؿ مف بطاقة الى أخرل أكمف خاللو إجراء عممية الدفع المادية 

كما يمتاز ىذا النظاـ بأنو ال  .2كافة أنكاع الشبكات المغمقة كالمفتكحة بما فييا شبكة االنترنت
ى طرؼ ثالث لتسكية المعامالت بيف المستخدميف كما ال يحتاج الى نظاـ المقاصة يحتاج ال

 3مف أجؿ تسكية الحسابات بيف األطراؼ المتعاممة بو

كيمكف القكؿ أنو كبالرغـ مف المزايا التي تتمتع بيامحفظة النقكد االلكتركنية كخاصة   
الذم جعميا تتميز بطاقات الدفع  كالتي مف بينيا فكرة الدفع المسبؽ ،(Mondex)منيا بطاقة 

 ،غير أنو يمكف إستخداـ ىذه المحفظة في تبييض األمكاؿ غير المشركعة .اإلئتماف العادية
ثـ يقـك البنؾ  ،إلكتركنية أككذلؾ ألنو يمكف ايداع األمكاؿ غير المشركعة بطريقة تقميدية 

كبعد إنفاؽ ىذه النقكد يككف  ،بإصدار محفظة نقدية –بطريقة شرعية  -المكدع لديو ىذه األمكاؿ
  ،4بالتالي المجـر قد تمكف تدكير أمكالو غير المشركعة

                                                           

 .63السابؽ، ص.مرجع ، السامي عبد الباقي أبكصالح 1
 Mondex)قامت شركة مكنكس باالضافة الى إمكانية إستخداـ بطاقة مكندكس عبر االنترنت، فإنو مف أجؿ تكسيع عمميا   2

International) بالمائة ممتمكة 51نحك التالي التي اصبحت ممتمكة عمى ال ،المحدكدة المسؤكلية ببيع امتياز محفظة مكندكس
بالمائة مف امتياز محفظة مكندكس 49، بينما اتحاد البنكؾ العالمية يمتمؾ (Master Card International)مف قبؿ 
ففي الكاليات  ،ربية كاالمريكية عمى امتياز تسكيؽ محفظة مكندكسك قد حصمت العديد مف المشركات األكنتيجة لذلؾ  ،العالمية

يكية تـ تككيف شركتيف ذات مسؤكلية محدكدة لمعمؿ في تسكيؽ محفظة مكندكس لمنقكد االلكتركنية حيث تقـك التحدة االمر 
كتقـك  ،لى كبنؾ منشئ يصدر كيبيع ىذه المحفظة كتككف مسؤكلة عف تحكيؿ النقكد االلكتركنية الى نقكد حقيقيةك الشركة األ

 .لمكثكقية لحاممي ىذه النقكد كالمتعامميف بمحفظة مكندكس اإللكتركنيةالشركة الثانية بدكر منح التراخيص كتكفير االماف كا
 .339 .صالسابؽ،مرجع ال ،محمد سعيد أحمد اسماعيؿ

 .423.صالسابؽ،مرجع ال ،مصطفى مكسى العجارمة  3
 .108.ص السابؽ،مرجع تدريست كريمة، ال  4
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كما أنو باالضافة الى ذلؾ فإف محفظة النقكد االلكتركنية ككسيمة كفاء ال تخمك مف  
مخاطر أخرل مثؿ كقكع طارئ عمى الجياز كمسح الذاكرة األمر الذم يفقد المستخدـ نقكده، 

خاصة أف أجيزة الحاسب  ،في ذاكرة الحاسب قد تضيع معو ىذه القيمة حيث أنو مجرد خمؿ
مما  ،التابعة لمخكاص ليست ليا الحماية المعمكماتية نفسيا التي تتمتع بيا أجيزة حاسب البنكؾ

في حالة إفالس الجية التي أصدرت ىذه النقكد  أك ، 1قد يجعميا مكضكع سرقة كقرصنة سيمة
  .2االلكتركنية

ك التي قد تحكؿ دكف االنتشار الكبير  ،عقبات التي تكاجو التجارة االلكتركنيةكمف أىـ ال
كالسريع لمنقكد االكتركنية بصفة عامة غياب ثقة المستيمكيف في قدرة نظميا عمى تكفير السرية 

فحجـ المعمكمات الياـ المرتبط بالنقكد االلكتركنية سيتيح لممصدريف كالمكزعيف  ،كالخصكصية
مى أعماؿ المعالجة االلكتركنية كغيرىـ مف المشاركيف في نظـ التجارة االلكتركنية كالقائميف ع

كتزيد ىذه  .قدرة متزايدة عمى االطالع كحفظ كاستخداـ المعمكمات الشخصية لممستيمكيف
ألف معمكمات عديدة  ،ؼ مع تطكر البطاقات لتستخدـ في مختمؼ االغراض كالعممياتأك المخ

 .3مكاف كاحدستجمع كتخزف حينئذ في 

كبيدؼ مكاجية المخاطر التي يتعرض ليا المستيمؾ عند تعاممو بالنقكد االلكتركنية    
كذلؾ مف خالؿ تشجيع  ،يجب منحو  حماية مالئمة في مكاجية الغش كالمماراسات غير العادلة

ة  نمك الخدمات النقدية كالمالية المالئمة لحاجات كظركؼ المستيمؾ كالتي تتميز بككنيا فعال
، باالضافة أنو يجب عمى البنكؾ أف تفرض رقابة داخمية قكية 4منخفضة القيمة كقميمة المخاطر

لمكقاية مف مخاطر غش العامميف في الكقت الذم تتخذ فيو اجراءات اماف قكية لمدفاع ضد 
كالذم   cryptographyىجمات الغش كالتزييؼ مف الخارج كمف أبرز تمؾ االجراءات التشفير

                                                           

 .434.صالسابؽ،مرجع ال ،حمكدم ناصر  1
 .407.صالسابؽ،مرجع ال ،كنسعمرك عبد الفتاح عمي ي  2
 .75السابؽ،ص.مرجع أحمد جماؿ الديف مكسى، ال  3
 .81.ص السابؽ،مرجع أحمد جماؿ الديف مكسى، ال  4
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كباالضافة الى  ،ؿ اليـك القاعدة االساسية لضماف سرية المعامالت االلكتركنيةأصبح يشك
 . 1االستيثاؽ كالمطابقة

فإنو يقع عمى عاتقو التزاميف ىاميف يتمثالف في  ،كاضافة الى التزاـ المشترم بدفع الثمف
 كفات كتكاليؼ المبيع.ر تسمـ المبيع كدفع مص

 المبحث الثاني

 لمبيع ودفع مصروفات وتكاليف المبيعالتزام المشتري بتسمم ا
 المشترم في عقد البيع االلكتركني باالضافة الى االلتزاـ بدفع الثمف عاتؽ  يترتب عمى

ىذا فضال عف  ،كتحمؿ نفقات التسميـااللتزاـ بتسمـ الشيئ المبيع  ،بالطرؽ السابؽ ذكرىا 
  .االلتزاـ بدفع مصركفات كتكاليؼ المبيع

 لوالمطمب األ 

 المشتري بتسمم المبيع التزام
يعتبر االلتزاـ بالتسمـ اإللتزاـ األساسي الذم يقع عمى المشترم بعد التزامو بدفع الثمف،         

كذلؾ بكضعو تحت تصرؼ المشترم  ،ألنو إذا كاف البائع يمتـز بتسميـ الشيئ المبيع لممشترم
التزاما مقابال بتسمـ الشيئ فإف عقد البيع يرتب عمى المشترم  ،بحيث يتمكف مف االنتفاع بو
  .2المبيع ككضعو تحت حيازتو

                                                           

كىك ما يسمتـز كجكد تكقيع  ،منيا كمف المتعامميف بيا  authentificationيتطمب التعامؿ بالنقكد االلكتركنية االستيثاؽ   1
 .التكقيع الرقمي الكتركني كيطمؽ عميو ايضا

 ..408صالسابؽ،مرجع ال ،محمد حسف قاسـ. 352ص المرجع السابؽ ، ،سي يكسؼ زاىية حكرية  2
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 لوالفرع األ 

 مفيوم االلتزام  بالتسمم
فاللتزاـ بالتسمـ ىك أف يضع المشترم يده فعال عمى المبيع كيحكزه حيازة   
كما يتمثؿ التسمـ في تمكيف المشترم مف المحؿ أم مف الشيئ المبيع  مف خالؿ كضعو ،حقيقية

،سكاء كاف الكضع فعميا مف خالؿ القياـ 1فيك عمؿ مادم محظ  ،رة معينةتحت تصرفو لفت
بعد ذلؾ بفترة معينة يتـ  أك ،إقرار كقت التسمـ أك ،كضعو مصحكبا بالقبكؿ أك ،باستخداـ المحؿ

تحديدىا حسب ما يقتضيو العرؼ لبياف صحة الكفاء بالمحؿ الذم تـ تحديده كقت التعاقد بناء 
 .2في العقدعمى الشركط المبرمة 

بأنو اإللتزاـ بإتماـ عممية التسميـ التي يبدأىا البائع بكضع  3كما يعرؼ االلتزاـ بالتسمـ 
 ،فإذا تـ ذلؾ  يككف التزاـ البائع قد نفذ كامال ،المبيع تحت تصرؼ المشترم لينفرد بحيازتو

يجة ىي تسمـ كيبقى عمى المشترم أف يكمؿ ىذا االلتزاـ مف جانبو الذم ىك التزاـ بتحقيؽ نت
كمف ىنا تبرز أىمية تسمـ المشترم لممبيع في أنو ىك الركف  .4المبيع ككضعو تحت تصرفو

فيجب أ ف يبادر المشترم الى اتماـ ىذه العممية حتى  ،المتمـ لعممية التسميـ التي يبدأه البائع
 يمكف تمييز المتخمؼ عف تنفيذ التزامو التعاقدم ممف قاـ بتنفيذ التزامو.

مف الؽ ـ ج كالتي جاء  394اد التزاـ المشترم بتسمـ الشيئ المبيع مف نص المادة كيستف
زمانا لتسميـ المبيع كجب عمى المشترم أف  أكالعرؼ مكانا  أكفييا " إذا لـ يعيف لالتفاؽ 

يستممو في المكاف الذم يكجد فيو المبيع كقت البيع كأف يستممو دكف تأخير باستثناء الكقت الذم 
                                                           

1
 HEUZE Vincent, op. cit , p.299. 

2
 ،التشفير ،حمايتو ،أركانو،إثباتو،القانكف الكاجب التطبيؽ،تركنيةكالكجيز في عقكد التجارة االل ،محمد فكاز محمد المطالقة 

  .106 .، ص2008،لىك الطبعة األ ،االردف،دراسة مقارنة،دار الثقافة ،ع االلكتركنيالتكقي
 .285.، ص2006/2007 ،جامعة القاىرة ،كمية الحقكؽ ،عقد البيع ،حسف عبد الباسط جميعي  3
كال يككف أمامو  ،كيككف بذلؾ  عدـ تحققيا كافيا  إلثبات خطأ المديف بو ،يعد االلتزاـ باالستالـ  التزاما بتحقيؽ نتيجة 4

صفكاف . خطأ الممتـز بالتسميـ أكخطأ الغير  أكلة  اثبات السبب االجنبي أم القكة القاىرة أك لمتخمص مف المسؤكلية  سكل مح
 .219.ص السابؽ،مرجع ال ،حمزة اليكارم



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

158 
 

ممية التسميـ ". كقد ترؾ المشرع مف خالؿ ىذه المادة تنظيـ أحكاـ االلتزاـ بالتسمـ تتطمبو ع
 .لإلتفاؽ بناء عمى ارادة الطرفيف

كتبرز أىمية تنفيذ االلتزاـ باالستالـ مف طرؼ المشترم في حالة ما إذا كاف  
ففي ىذه  ،في مكطف اخر غير مكطف المشترم ككاف المبيع منقكال أكالتسميـ في مكطف البائع 

الحالة إذا لـ يتقدـ المشترم الستالـ المبيع مف مكانو المتفؽ عميو الى المكاف الذم يريده كاف 
طمب  أكككاف لمبائع الحؽ في إعذاره كالزامو باستالمو  ،المشترم مخال باتزامو باستالـ المبيع

 .1فسخ البيع 

رم عف تمؾ التي تنص عمييا كفي مجاؿ التجارة االلكتركنية ال تختمؼ التزامات المشت   
ألنو  ،كبإستثناء بعض القكاعد الخاصة بالتسمـ في حالة ككف  المبيع رقميا ،القكاعد التقميدية

فإنو يبقى  ،كبالرغـ مف أف عقكد التجارة االلكتركنية ىي عقكد خاصة مف حيث ابراميا كتنفيذىا
تنظـ القكاعد العامة أيضا التزاـ كما  ،دفع الثمف كاستالـ المبيع التزاميف يتحمميما المشترم

تتفؽ في الكثير مف جكانبيا مع  ،المشترم باستالـ المبيع المتعاقد عميو كفؽ لضكابط معينة
 .عقكد التجارة االلكتركنية

كما كأنو نظرا لطبيعة عقد البيع االلكتركني الخاصة بإعتباره يمثؿ عقد بيع    
مف اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي   60ستالـ في  المادة فإنو قد جاء فيما يخص االلتزاـ  اال ،دكلي

عمى أنو يمتـز المشترم بالقياـ بجميع األعماؿ التي يمكف تكقعيا منو  1980لمبضائع لعاـ 
بصكرة معقكلة لتمكيف البائع مف القياـ بالتسميـ، أم قيامو بمساعدة البائع كتمكينو مف عممية 

                                                           

حقكقية، الحمبي ال ،التأميف ،االيجار،البيع المقايضة ،شرح أحكاـ القانكف المدني العقكد المسماة ،رمضاف محمد أبك السعكد  1
 .397.،ص2010 الطبعة األكلى، بيركت ،



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

159 
 

مع القياـ باألعماؿ المادية الالزمة  ،امو بو ليذا الغرضتسميـ البضاعة بكؿ عمؿ يمكف تكقع قي
  1.لسحب البضاعة كادخاليا في حيازتو

 الفرع الثاني

 كيفية تنفيذ االلتزام بالتسمم
كبحسب الحالة التي يككف  ،تختمؼ كيفيات التسمـ تبعا إلختالؼ طريقة التسميـ        

عة كتـ تسميميا عف طريؽ نقميا الى المشترم فإذا كاف الشيئ المبيع بضا ،عمييا الشيئ المبيع 
كفي حاالت أخرل يككف التسميـ  ،فيجب عمى المشترم تسمميا في مكاف كصكؿ البضاعة  ،

 .2كالتسمـ في مكاف ككقت كاحد

ال القياـ بكافة االعماؿ أك كتقتضي عممية تسمـ المبيع مف جانب المشترم أف يقـك  
ثـ ثانيا قيامو بسحب المبيع كادخالو في حيازتو  ،ـ المبيعكالتصرفات التي تمكف البائع مف تسمي

 .المادية في الكقت كالمكاف المتفؽ عمييما

 ال : قيام المشتري بتمكين البائع من التسميم أو 
يجب عمى المشترم أف يقـك بكؿ عمؿ مف شأنو تمكيف البائع مف إتماـ عممية التسميـ  

كبذلؾ فإف  .تنفيذ االلتزامات المتبادلة في العقد عمى أحسف  كجو تطبيقا لمدأ حسف النية في
ف البائع عمى حسف تنفيذ أك عدـ قياـ  المشترم بكؿ عمؿ ضركرم يككف الزما لتحقيؽ ما يع

 .3تزامو بالتسميـ يعد إخالال مف المشترم بالتزامو بالتسمـلخاصة إل ،التزاماتو العقدية

                                                           
1
القياـ بجميع االعماؿ التي -مف اتفاقية فيينا لمبضائع عمى أنو ) يتضمف التزاـ المشترم باالستالـ مايمي :أ 60تنص المادة  

 يمكف تكقعيا منو بصكرة معقكلة لتمكيف البائع مف القياـ  باستالـ البضائع (
2 HEUZE Vincent, op. cit , p.300. 

يعد التزاـ المشترم في ىذه الحالة التزاما بالتعأكف، بمكجبو يمـز بالقياـ باالعماؿ الضركرية الالزمة إلتماـ عمميتي التسميـ   3
ـ بأدائيا، ما لـ كالتسمـ، كالتي يمكف تكقعيا منو بصكرة معقكلة إلتماـ تنفيذ عقد البيع،  أما األعماؿ االستثنائية فإنو ال يمز 

رسالة  ،عقد البيع الدكلي ،شبة سفيافيتضمف العقد شرطا يقضي بغير ذلؾ، كىي تخرج بذلؾ مف دائرة إخاللو بالتزامو بالتسمـ. 
 .341.، ص2012-2011 ،بي بكر بمقايد تممسافأجامعة  ،دكتكراه
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حضكره لعممية  ،البائع مف تسميـ المبيع كمف بيف األعماؿ التي يقـك بيا المشترم لتمكيف 
كاذا تطمب  ،حضكره لعممية الكزف اذا كاف العقد يحتاج ذلؾ أكمعاينة البضاعة قبؿ الشحف 

 ،تكفير عماؿ لنقؿ البضاعة كجب عميو تكفير ذلؾ لمبائع أكالتسميـ تجييز المشترم لعربات 
ة كاتماـ االجراءات االدارية كمساعدتو في الحصكؿ عمى التراخيص الالزمة إلدخاؿ البضاع

 .1كالجمركية

فإذا كاف عقارا فيتـ تسميمو بحيازتو  ،كما تختمؼ طريقة اإلستالـ بحسب طبيعة الشيئ المبيع   
ذا  ،بعد اف يخميو البائع كالحصكؿ عمى مفاتيح العقار أم بدخكؿ الشترم فيو كبسيطرتو عميو كا 

بإيداع البائع  أكراؽ المالية يككف بقبضيا ك نسبة لألكبال ،كاف منقكال فيككف ذلؾ بتسميمو لممشترم
 2ليا في حساب المشترم في أحد البنكؾ

 ثانيا : سحب البضاعة
 ،يقـك المشترم  في سبيؿ تنفيذ التزامو بالتسمـ باالضافة الى تمكيف البائع مف التسميـ

ادية كادخاليا كيقصد بو أخذ البضاعة فعال مف المشترم كحيازتو ليا حيازة م،بسحب البضاعة
، كذلؾ بنقميا خالؿ فترة معقكلة مف تاريخ إخطاره بكضع البضاعة تحت 3تحت سيطرتو الفعمية 

حيث يعتبر سحب  ،كيتحمؿ نفقات السحب كالقياـ باالعماؿ االدارية الالزمة لذلؾ ،تصرفو
 4غرامات تأخيرية. أكالبضاعة عممية الزمة لتفادم تكميؼ البائع بمصاريؼ اضافية 

تـز المشترم باتماـ استالـ البضاعة كسحبيا خالؿ فترة معقكلة مف تاريخ اخطاره كيم
كيعد تقصيره في القياـ بذلؾ  ،بكضع البضاعة تحت تصرفو كتحممو جميع نفقات ىذه العممية

في الكقت المعقكؿ اخالال جكىريا بالعقد متى ترتب عميو تمؼ البضاعة بسبب عدـ كجكد اماكف 

                                                           

 .391.ص السابؽ،مرجع ، البف جديد فتحي ،446ص  المرجع السابؽ، ،حمكدم ناصر  1
 .201السابؽ،ص.مرجع ال ،حماية المستيمؾ في العقد االلكتركني ،خالد ممدكح ابراىيـ   2

 .342السابؽ،ص.مرجع ، الشبة سفياف   3
 .447 .ص السابؽ،مرجع ال ،حمكدم ناصر   4
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الالزمة إف  صعمى تأخره في تسمميا كسحبيا كعدـ حصكلو عمى التراخيترتب  أكلتخزينيا 
  .قامت السمطات االدارية بمصادرتيا

ذلؾ أنو  ،كال يعد امتناع المشترم عف سحب البضاعة إخالال بالعقد في جميع الحاالت 
ا كأف يككف الشيئ المبيع غير مطابؽ لم ،قد يككف البائع قد ارتكب مخالفة جكىرية في العقد

يككف المشترم قد استعمؿ حقو في رفض البضاعة اذا سمميا لو البائع قبؿ  أك ،كرد في العقد
اذا كاف البائع سممو كمية تزيد عف الكمية المنصكص عمييا في  أك ،1التاريخ المحدد لتسميميا

 . 2العقد

 الفرع الثالث

 خصوصية تنفيذ االلتزام بالتسمم في عقد البيع االلكتروني
ى المشترم في عقد البيع االلكتركني بعد االنتياء مف تسميـ محؿ العقد مف يتكجب عم 

 ،كيككف ذلؾ في عدة صكر ،قبؿ البائع أف يمتـز بتسممو تنفيذا لإللتزاـ العقدم الذم يترتب عميو
إذا  ،فقد يتـ مف خالؿ كضع المحؿ تحت يد المشترم مف خالؿ إرسالو عبر شبكة االنترنت

أف يرسؿ لو خطاب يعممو بأف المحؿ جاىز لمتسميـ كعميو القياـ  أك ،ذلؾ كاف مف الممكف اتماـ
بتسممو، كفي حالة عدـ قياـ المشترم بتنفيذ التزامو يحؽ لمبائع المجكء الى القضاء إلجباره عمى 

 . 3التسمـ 

ذا كاف محؿ البيع أشياء قابمة لمتحكيؿ     الترقيـ مثؿ المبيعات المرئية  أككا 
المبيعات المكتكبة كالكتب  أك ،المبيعات السمعية كالدركس أك ،كاالفالـ كأشرطة الفيديك

                                                           

ممشترم أف يستمميا أك تنص عمى أنو " إذا سمـ البائع البضائع قبؿ التاريخ المحدد، جاز لمف اتفاقية فيينا  1/ 52المادة   1
 يرفض استالميا ".

تنص عمى أنو " أذا سمـ البائع كمية مف البضائع تزيد عف الكمية المنصكص عمييا في العقد  مف اتفاقية فيينا 52/2المادة   2
 جاز لممشترم اف يستمـ الكمية الزائدة أك أف يرفض استالميا".

 . 104 .ص السابؽ،مرجع ، المحمد فكاز محمد المطالقة  3 
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كالذم بمكجبو  ،1فإنو يتـ استخداـ كسائؿ اإلرساؿ االلكتركنية كالكاب ،كالصحؼ كالمجالت
التحميؿ  أكيستمـ المشترم مباشرة عبر المكقع كمعمكمة رقمية باستخداـ التعبئة 

téléchargement، ـ عمى شبكة االنترنت  مثؿ تقنية كىي تقنيات تستخدPDF.  كما يتـ
استالـ المبيع مف خالؿ البريد االلكتركني لممشترم الذم يعد بمثابة العنكاف الذم يتكاجد فيو، 

 . 2كىك بمثابة المكاف االفتراضي لمستخدـ الشبكة االنترنت

تـ استالـ كؿ بمعنى أف ي ،كبالنسبة لبرامج المعمكمات فيتـ استالميا غالبا بشكؿ جزئي 
 االى أف يتـ االستالـ النيائي بعد اختبارىا جميع لالبرامج عمى حد أكجزء مف االدكات 

كال يحتاج اتماـ االستالـ الى اجراءات شكمية معينة مالـ يتفؽ  ،كاالطمئناف الى كفاءتيا
حيطة بؿ يمكف اعتبار أف االستالـ قد تـ ضمنيا كفقا لمظركؼ الم ،المتعاقداف عمى خالؼ ذلؾ

كاذا تـ االستالـ دكف اية تحفظات بعد القياـ بالفحص الالـز  فيعتبر في ىذه  ،بو كدفع الثمف
 .فى بالتزامو باالستالـأك الحالة أف المشترم قد 

أنو رغـ أف  االلتزاـ بالتسمـ  قد يتطمب أمكر ككسائؿ  3كيرل جانب مف الفقو الجزائرم
السمعة محؿ العقد ال  أكد بإعتبار اف طبيعة  البضاعة مادية لـ تتأثر بالصفة االلكتركنية لمعق
غير أف ذلؾ ال ينفي خصكصية التسمـ االلكتركني  .تسمح بالتنفيذ كاالستالـ عبر االنترنت

خاصة فيما يتعمؽ بامكانية أف تككف الكثائؽ كالمستندات كالتراخيص الالزمة لعممية التسمـ 
 بالشكؿ االلكتركني.

فإف ىذه الخاصية  ،الـ االلكتركني نتيجة ككنو التزاـ ينفذ عف بعدكيرل الباحث اف االست
عبر االتصاؿ  ،فيك ينفذ في بيئة رقمية ال مادية ،جعمتو يختمؼ عف التسمـ التقميدم المادم

                                                           
1
كالمكسيقى  Biens Dématerialisésليس ليا طابع مادم مممكس  ،لممشتريف أمكاال معنكية WEBتعرض صفحات الكاب  

اذ نككف بصدد عقكد استغالؿ  ،كىي أمكاؿ مف شأنيا االنتقاؿ المباشر عبر شبكة االنترنت ،كالمعمكمات كالكيانات المنطقية
 حقو المالي أكسكاء االدبية  ،ي ظؿ كجب احتراـ حقكؽ المؤلؼلمحتكل ىذا الفف االبداعي المبتكر ف

2
 ،دار الجامعة الجديدة ،المسؤكلية المدنية الناشئة عف المعامالت االلكتركنية عبر االنترنت ،عبد الفتاح محمكد كيالني 

 .107.ص السابؽ،مرجع ال ،محمد فكاز محمد المطالقة . 98،ص2011االسكندرية 
 .446.ص السابؽ،مرجع ال ،محمكدم ناصر  3
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كذلؾ بالنسبة لمختمؼ المبيعات القابمة لمترقيـ كاالرساؿ، حيث يمكف لكؿ  ،المباشر بيف طرفيو
كيمثؿ التسمـ  ،صاؿ بينيما كذلؾ بالكالـ كالرؤية كالتحدث كالمناقشةمف البائع كالمشترم االت

ز الحدكد المكانية كالقيكد االدارية أك االلكتركني أحد جكانب نجاح شبكة االنترنت التي سيمت تج
 كالجمركية المعركفة في التعامؿ التقميدم.

 الفرع الرابع
 زمان ومكان تنفيذ االلتزام باالستالم

 ،مـ المبيع كمكانو ىك زماف تسميـ المبيع كمكانو المذيف تـ االتفاؽ عمييمايعتبر زماف تس 
كجب االستالـ بمجرد اف يتـ التسميـ مف البائع مع  ،عرؼ في ىذا الشأف أكفإذا لـ يكجد اتفاؽ 

مف ؽ ـ ج عمى أنو   394مراعاة ما تتطمبو عممية نقؿ المبيع مف زمف،كىذا كفقا لنص المادة 
زمانا لتسميـ المبيع كجب عمى المشترم أف يستممو في  أكالعرؼ مكانا  أكالتفاؽ "إذا لـ يعيف ا

المكاف الذم يكجد فيو المبيع كقت البيع كأف يستممو دكف تأخير باستثناء الكقت الذم تتطمبو 
 عممية التسميـ ".

كجب عمى  ،عرؼ يحدد زماف كمكاف اإلستالـ أككعميو فإنو في حالة عدـ كجكد اتفاؽ 
أم يتعيف عمى المشترم أف يستمـ المبيع في  ،ترم أف يتسمـ المبيع في زماف كمكاف التسميـالمش

في المكاف الذم يكجد فيو  أك ،أم في مكطف البائع إف كاف المبيع معينا بالنكع ،مكاف التسميـ
 .1المبيع كقت انعقاد البيع إذا كاف المبيع معينا بالذات

 ،راخى عف كقت تنفيذ البائع أللتزامو بتسميـ المبيعغير أف تسمـ المشترم لممبيع قد يت
كأف يتفؽ مثال عمى أف يكدع البائع  ،العرؼ زمانا الحقا لزمف التسميـ أككأف يحدد االتفاؽ 

                                                           

 .409.صالسابؽ، مرجع ال ،محمد حسف قاسـ  1
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كيككف ليذا األخير أف يتسممو منو خالؿ فترة  ،المبيع في مكاف معيف تحت تصرؼ المشترم
 .1التزامو بالتسمـ اذا كاف ىناؾ مبرر كقد  يمنح القاضي المشترم ميمة لتنفيذ،محددة

ليا عند دراسة تنفيذ االلتزاـ أك كتطرح في ىذا الصدد االشكاالت التي تـ تن 
كذلؾ نتيجة االرتباط  ،بالتسميـ في عقد البيع االلكتركني كالخاصة بتحديد المكاف االفتراضي 

كىك األمر  ،احدة كمكاف كاحدالكثيؽ بيف التسميـ كالتسمـ ككنيما يتماف غالبا في فترة زمنية ك 
كىك ما أكدتو اتفاقية فيينا لمبيع  ،كحتى العقكد الدكلية ،المكجكد بالخصكص في العقكد الداخمية

 .2مف أف التسميـ كالتسمـ ماىما اال كجياف لعممة كاحدة  1980الدكلي لمبضائع لسنة 

االنترنت يتميز بخاصية كالمبدأ العاـ في عقد البيع االلكتركني أف االستالـ عبر شبكة   
كالتي تعني تسمـ المشترم لممبيع الرقمي في بيئة ال مادية مف خالؿ التكاصؿ  ،تنفيذه عف بعد

تنقؿ  أكتعب  أكحيث يتـ تنفيذه بسرعة دكف حاجة لتعييف مكاف كدكف جيد  ،التي تكفره الشبكة
المبيع مف قبؿ المشترم عمى عكس التسميـ التقميدم الذم يقتضي تحديد مكاف لتسمـ ،انتظار أك

كما يكمؼ ىذا النكع مف التسميـ مف جيد  ،ؽ ـ ج 394كما ىك منصكص عميو في المادة 
 . 3ككقت كانتظار كتنقؿ

غير أنو في حالة ما إذا كاف التسميـ يتعمؽ بشيئ مادم  ككاف يجب أف يتـ في مكطف 
تعيف عمى المشترم أف ففي ىذه الحالة ي ،في مكاف اخر بعيد عف مكطف المشترم أكالبائع 

 ،ينتقؿ الى ىذا المكاف حتى يمكف لمبائع أف ينفذ التزامو بالتسميـ، فإذا لـ ينتقؿ الى ذلؾ المكاف
  . 4فإنو يككف قد أخؿ بإلتزامو
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 أكفإنو يتـ استالـ السمعة  ،ك بإعتبار أف عقد البيع المبـر عبر األنترنت عقد دكلي     
ال يمكف أف يقـك مستخدـ الشبكة بالتعاقد عمى شراء سمعة ألنو  ،المنتج في مكاف المشترم

ف حدث ذلؾ فيك  ،كيذىب بعد ذلؾ بنفسو لتسمميا مف مكاف تكاجدىا ،معينة عبر االنترنت كا 
 .1أم أف االلتزاـ باالستالـ في التعاقد االلكتركني يخضع لمقكاعد العامة  ،أمر نادر الكقكع

فإف ىذا األخير يمتـز بتسممو في  ،عمى المشترمففي حالة ما قاـ البائع بعرض المبيع 
كيككف التسميـ في ىذا  ،حسب ما تقتضيو طبييعة اعداد المحؿ أكالكقت المتفؽ عميو ما بينيما 

ككنو يقع عمى محؿ لـ يكف متكفرا  ،العقد مشابيا لمتسمـ في العقكد التقميدية المبرمة عف بعد
مف خالؿ الشركط المذككرة عمى شبكة االنترنت أثناء  ينة المبيعاكانما تـ مع ،كقت ابراـ العقد

 .2ابراـ العقد

كيفرؽ البعض بالنسبة لتحديد زماف كمكاف االستالـ في مجاؿ التجارة االلكتركنية بيف 
أداء الخدمة كالذم يتحقؽ فكريا كمباشرة عمى الخط كيككف زماف التسمـ كقت دخكؿ الخدمة 

أما بالنسبة لمتسمـ  ،ف كصكؿ رسالة البيانات االلكتركنيةلمكقع المشترم كمكاف التسمـ ىك مكا
عرؼ يقضي بخالؼ  أكفي مجاؿ السمع فيتـ بطريقة مادية في إقامة المشترم ما لـ يكجد اتفاؽ 

 .  3ذلؾ

كبالنظر الى أىمية تحديد زماف كمكاف االستالـ في مجاؿ العقكد المبرمة عبر االنترنت  
غالبا ما يتضمف عقد البيع االلكتركني شرطا يكضح كيفية  فإنو ،كما تثيره مف مشاكؿ خاصة

 .4التسمـ، كذلؾ مف أجؿ تسييؿ تنفيذ  التزامات كؿ مف البائع كالمشترم
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 .89.صالسابؽ،مرجع ال ،طاىر شكقي مكمف  3
 .416.صالسابؽ،مرجع ال ،عمرك عبد الفتاح عمي يكنس 4
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كيرل جانب مف الفقو الجزائرم أف زماف كمكاف تنفيذ التزاـ المشترم باإلستالـ لـ يتأثرا 
إال مف حيث تركيز أماكف  ،ع االلكتركنيكثيرا بالبيئة اإللكتركنية التي أبـر مف خالليا عقد البي

العمؿ كمحؿ االقامة كما إلى ذلؾ مما أسفرت عنو المعامالت الرقمية مف مسألة المؤسسات 
لذلؾ كمف أجؿ تفادم كؿ النزاعات المحتمؿ نشكئيا بخصكص ىذه المسألة بيف  ،االفتراضية
 .1يجب اإلتفاؽ المسبؽ عمى تحديد زماف كمكاف اإلستالـ  ،األطراؼ

كلككف اىمية تحديد زماف كمكاف التسميـ كالتسمـ تبرز في تحديد  الحد الفاصؿ  
كالنفقات التي يتحمميا المشترم في  ،بيف النفقات التي يتحمميا البائع في تنفيذ التزامو بالتسميـ

فإف التزاـ المشترم بتحمؿ نفقات تسمـ المبيع سيككف مكضكع دراستنا في الفرع  ،تسمـ المبيع
 كالي.الم

 الفرع الخامس

 التزام المشتري بنفقات تسمم المبيع
كنفقات نقؿ المبيع  انتقاؿ المشترم الى مكاف التسمـ كنفقات  ،يقصد بنفقات تسمـ المبيع

أم المصركفات الالزمة لنقؿ المبيع مف مكاف تسميمو الى  ،مف مكاف التسميـ الى مكاف التسمـ
انيف، كنفقات نقؿ المبيع مف مكاف التسميـ الى الجية كذلؾ في حالة اختالؼ المك ،مكاف تسممو

 .2التي يريد المشترم أف يضع فيو المبيع

كالمشترم ىك  ،كتقضي القكاعد العامة أف نفقات تنفيذ االلتزاـ يتحمميا المديف بااللتزاـ
 ؽ ـ ج كالتي جاء 395كىذا طبقا لنص المادة  ،المديف بااللتزاـ بالتسميـ فعميو تحمؿ نفقاتو

اتفاؽ يقضي  أكفييا عمى  أنو "إف نفقات تسمـ المبيع تككف عمى المشترم مالـ يكجد عرؼ 
كأف يتفؽ  ،فيجكز االتفاؽ عمى مايخالفيا ،بغير ذلؾ "، كىذه القكاعد ليست مف النظاـ العاـ

 .أف يتقاسميا مع المشترم أك ،جزء منيا أكعمى تحمؿ البائع نفقات تسمـ المبيع 
                                                           

 .449.ص السابؽ،مرجع ال ،حمكدم ناصر  1
 .354.صالسابؽ،مرجع ال ،ريةسي يكسؼ زاىية حك . 409.ص،المرجع السابؽ،محمد حسف قاسـ  2
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في حالة ما اذا كاف المبيع كاجب التصدير  ،لتزاـ بتسمـ المشترم المبيعكتشمؿ نفقات اال
المصركفات الالزمة لنقؿ المبيع مف مكاف  ،ككاف تسميمو يتـ في مكاف التصدير قبؿ شحنو

كذلؾ مصركفات شحف المبيع كتفريغو في ميناء  ،تسميمو الى المكاف الذم يريده المشترم
ذا كاف المبيع كاجب التسميـ في مكاف الكصكؿ فاف ىذه أما ا .الكصكؿ كالرسـك الجمركية
 .1المصاريؼ يتحمميا البائع 

كيعتبر االلتزاـ بدفع نفقات تسمـ المبيع مف االلتزامات المكممة الرادة الطرفيف التي يمتـز 
حيث أنو بالرجكع الى اتفاقية فييينا كالتي كاف لـ تنظمو  ،بيا المشترم لتنفيذ التزامو باالستالـ

منيا التي الزمت  60صراحة غير أنو يمكف أف يدرج في العبارة العامة الكاردة في المادة 
فاف دفع نفقات االستالـ  ،كاف لـ يكف اتفاؽ عمى اف يتحمميا البائع ،المشترم بما يمـز لالستالـ

 يعد مف قبيؿ ما يمـز بو المشترم كىك الدفع الذم قد يككف بالطرؽ االلكتركنية في مجاؿ عقد
 . 2البيع االلكتركني

فإف نفقات دفع  ،كفي عقد البيع االلكتركني إذا قاـ شخص بشراء سمعة عبر االنترنت
الثمف كالتزاـ عمى المشترم تقع عمى عاتقو أيضا، كعميو فإف القاعدة ىنا أف يتحمؿ المشترم 

ينة عبر فمك تعاقد الشخص عمى شراء سمعة مع ،نفقات تسمـ المبيع كأجر خدمة التكصيؿ مثال
 ،االنترنت بقيمة معينة ثمنا لمسمعة كلـ يكف المتبايعاف قد اتفقا عمى نفقات إرساؿ ىذه السمعة

 .3فإف المشترم سيتحمؿ تكاليؼ النقؿ كرسـك االستالـ

غير أنو في التعاقد االلكتركني غالبا مايتـ االتفاؽ صراحة عمى تحديد نفقات المبيع 
صكص العقكد المبرمة عبر االنترنت تحديدا كاضحا باف فنجد في ن ،كأجكر الشحف كاالرساؿ

                                                           

 .206.صالسابؽ،مرجع ال ،خميؿ أحمد حسف قدادة  1
 .451.ص السابؽ،مرجع ال ،حمكدم محمد ناصر  2
 .320.ص السابؽ،مرجع ال ،عمر خالد الزريقات 3
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تكاليؼ الشحف كاالرساؿ عمى عاتؽ المشترم  كما أنو غالبا ما يتضمنيا الثمف فيقـك المشترم 
 بدفع ثمف السمعة كتكاليؼ ارساليا.

كما أنو يال حظ في عقكد البيع االلكتركنية أنيا غالبا ما تتضمف االعالف عف  
كيشاىد ذلؾ عمال في البيع عف عف  ،بجانب ثمف المبيع ،يع الى المشترمنفقات ارساؿ المب

حيث يتـ االعالف عف ثمف السمعة مضافا اليو  ،طريؽ المتاجر االفتراضية عمى شبكة االنترنت
 .1مصاريؼ الشحف

 الفرع السادس

 جزاء  اخالل المشتري بالتزامو بالتسمم
 ،المكاف المذيف يجب تسمـ المبيع فييمااذا لـ يقـ المشترم بتسمـ المبيع في الكقت ك 

أف  ،كبعد أف يعذر المشترم بالتسمـ ،كجاز لمبائع  كفقا لمقكاعد العامة ،اعتبر مخال بالتزامو
كلو في سبؿ ذلؾ أف يطمب الحكـ  ،يطمب مف القضاء اجبار المشترم عمى تنفيذ الزامو عينا

 .2ر فيو عف تسمـ المبيعشير يتأخ أكأسبكع  أكعميو بغرامة تيديدية عف كؿ يكـ 

أف يطمب الترخيص لو في ايداع المبيع عمى ذمة  ،كما يمكف لمبائع بعد اعذار المشترم
كاف منقكال  أككاذا كاف المبيع عقارا   ،المشترم كنفقتو اذا كاف المبيع منقكال ال يتمؼ بسرعة

أما اذا  ،قة المشترممعدا لمبناء فممبائع أف يطمب مف القضاء تعييف حارس يتكلى حفظو عمى نف
 أكالتي تكمؼ نفقات باىظة في ايداعيا  أك ،كاف المبيع مف المنقكالت القابمة لمتمؼ بسرعة

 .فممبائع بعد استئذاف القضاء أف يبيعيا بالمزاد عمى أف يكدع الثمف لدل المحكمة ،حراستيا

التيف أف يطالب غير لمبائع في الح ،كلمبائع بدال عف التنفيذ العيني أف يطمب فسخ العقد
كأف يطالب  ،بالتعكيض عما أصابو مف ضرر بسبب اخالؿ المشترم بالتزامو بتسمـ المبيع

                                                           

أطركحة  ،المدنيدراسة مقارنة بيف الفقو االسالمي كالقانكف  ،أحكامو كاثاره ،عقد البيع االلكتركني ،عمرك محمد المارية  1
 .736.ص ،2014،جامعة المنكفية  ،كمية الحقكؽ ،دكتكراه في الحقكؽ

 .355.ص،المرجع السابؽ ،سي يكسؼ زاىية حكرية .410ص  ،المرجع السابؽ ،محمد حسف قاسـ  2
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البائع مثال بمقابؿ أجرة المكاف الذم بقي مشغكال بالمبيع خالؿ الفترة التي تأخر فييا المشترم 
 .1عف استالمو لممبيع

د أشارت الى إخالؿ المشترم ق 1980كفي عقد البيع الدكلي نجد أف اتفاقية فيينا لعاـ 
مف  88بالتسميـ مف خالؿ نصيا عمى حالة تأخر المشترم في االستالـ كذلؾ في المادة 

 حيث بمكجب ىذه المادة  يتـ التفرقة بيف حالتيف: ،2االتفاقية

ىنا يجب عمى البائع أف يقكـ ببيع  ،لى : اذا كاف المشترم قاـ بسداد الثمفك الحالة األ
بيعيا بأفضؿ االسعار كذلؾ بعد اخطار المشترم  أكلسعر المحدد في العقد البضائع بنفس ا
 .بأنو سيقـك بالبيع

الحالة الثانية : اذا لـ يكف المشترم قاـ بسداد الثمف فيجكز لمبائع ىنا أف يقـك ببيع ىذه 
لعدـ سداد المصركفات الخاصة  أكاليالؾ  أكالبضائع سكاء كاف يخشى عمييا مف التمؼ 

كعمى البائع اف يقـك بالبيع كفقا  ،التأخر غير المعقكؿ في تسمـ البضائع أكظة عمييا بالمحاف
 .3لمسعر المحدد في العقد

 

 
                                                           

 .411.ص ،المرجع السابؽ ،حسف قاسـ دمحم.399رمضاف محمد أبك السعكد، المرجع السابؽ، ص    1

أف  86المادة  أك 85يجكز لمطرؼ الممـز بحفظ البضائع كفقا ألحاـ المادة  "مف اتفاقية فيينا عمى أنو  88 تنص المادة  2
عف دفع  أكعف استرادىا  أكيبيعيا بجميع الطرؽ المناسبة اذا تاخر الطرؼ االخر بصكرة غير معقكلة عف حيازة البضائع 

 .ر اخطارا بشركط معقكلة بعزمو عمى اجراء البيعمصاريؼ حفظيا بشرط أف يكجو الى الطرؼ االخ أكالثمف 
كجب عمى الطرؼ الممـز  ،كاف حفظيا ينطكم عمى مصاريؼ غير معقكلة أكاذا كانت البضائع عرضة لمتمؼ السريع  -

قدر االمكاف  ،كيجب عميو ،أف يتخذ االجراءات المعقكلة لبيعيا 87المادة  أك 85بحفظ البضائع كفقا ألحكاـ المادة 
 الى الطرؼ االخر إخطارا بعزمو عمى اجراء الببيع أف يكجو

 ،يا لممصاريؼ المعقكلة لحفظ البضائع كبيعياأك يحؽ لمطرؼ الذم يبيع البضائع أف يقتطع مف قيمة البيع مبمغا مس -
 ".كيتمجب عميو رد لمطرؼ االخر المبمغ المتبقي

 .741، المرجع السابؽ، ص.عمرك محمد المارية  3
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 المطمب الثاني

 التزام المشتري بدفع مصروفات وتكاليف المبيع
عمى غرار االحكاـ العامة الخاصة بعقد البيع في يقـك المشترم في عقد البيع االلكتركني 

تكاليؼ المبيع كالمتمثمة في دفع تحمؿ باالضافة الى  ،بدفع مصركفات المبيعدني القانكف الم
  .الضريبة كدفع فكائد الثمف

 لوالقرع األ 

 مصروفات المبيع
كفي ىذا  ،يمتـز المشترم بدفع مصاريؼ العقد التي يتـ انفاقيا إلتماـ البيع كترتيب اثاره

ئرم عمى أف " نفقات التسجيؿ كالطابع مف القانكف المدني الجزا 393الصدد نصت المادة 
كرسـك االعالف العقارم كالتكثيؽ كغيرىا تككف عمى المشترم ما لـ تكف ىناؾ نصكص قانكنية 

 تقضي بغير ذلؾ ".

كأتعاب المكثؽ الذم  ،كيقصد بمصاريؼ المبيع تمؾ النفقات التي تككف الزمة إلتمامو
كتشمؿ مصاريؼ  ،كرسـك الدمغة ،لعقاريةيقـك بتحرير العقد كمصاريؼ استخراج الشيادات ا

 ،الكشؼ عف حالة العقار المبيع لدل جيات الشير العقارم لمتحقؽ مما عميو مف حقكؽ لمغير
 .1كما تشمؿ رسـك التسجيؿ كنفقات االشيار

 ،كبالنسبة لنفقات تطيير العقار المبيع مف الرىف المقيد كنفقات فؾ الرىف كمحك القيد
مى عاتؽ البائع باعتباره ضامنا لممشترم لإلنتفاع بالمبيع كحيازتو حيازة فيذه النفقات تككف ع

كفي المقابؿ يعد الزاـ المشترم برسـك التسجيؿ اذا كاف المبيع عقارا خركجا عف القكاعد  ،2ىادئة
كفي مقدمة ىذه  ،ذلؾ اف البائع ممـز بكؿ األعماؿ الضركرية لنقؿ الممكية الى المشترم ،العامة

                                                           

 447ص  ،المرجع السابؽ محمد صبرم السعدم،، .395.صالسابؽ، مرجع ال ،كدرمضاف أبك السع  1 

 .351.ص المرجع السابؽ، ،سي يكسؼ زاىية حكرية  2
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لذلؾ  ،حيث تعد رسـك التسجيؿ جزءا مف نفقات تنفيذ البائع بنقؿ الممكية ،سجيؿ العقداألعماؿ ت
 .                                               1كاف مف الكاجب أف يتحمميا البائع

ببعضيا، كمثاؿ ذلؾ أف يقـك بكتابة العقد فيدفع رسـك أك كاذا قاـ البائع بمصركفات البيع 
ففي ىذه الحاالت يرجع البائع  ،يدفع مصركفات قيد امتياز عمى عقار المبيع أك ،ةالكرقة الرسمي

 ،2عرؼ يقضي بخالؼ ذلؾ أكعمى المشترم بما دفعو مف ىذه المصركفات مالـ يكجد اتفاؽ 
كلمبائع في رجكعو عمى المشترم بما دفعو مف مصركفات البيع كؿ الضمانات التي لو في 

 .3كأف يطمب فسخ البيع ،ع أف يحبس المبيعفيستطي،الرجكع عميو بالثمف

أما في عالقة كؿ مف البائع كالمشترم بالغير فيما يتعمؽ بمصركفات العقد فتحددىا 
كالقكاعد السابقة تنطبؽ عمى عقد البيع المبـر عبر االنترنت    ،العالقة القانكنية بينيما كبينو

 كمالئمة تطبيقيا مع كسائمو المستحدثة.،لعدـ تناقضيا

 الفرع الثاني

 تكاليـــــــــف المبيـــــــــــــــع
يمتـز المشترم باإلضافة الى مصركفات المبيع بنكع اخر مف المصاريؼ كىي تكاليؼ 

كيدخؿ في إطارىا كؿ النفقات التي تمـز  ،الشيئ المبيع مف كقت التعاقد الى كقت التسميـ
مف القانكف المدني  389نصت المادة  كقد ،لصيانة الشيع المبيع كالمحافظة عميو كاستغاللو

كما يتحمؿ تكاليفو مف يـك  ،الجزائرم عمى أنو " يستحؽ المشترم انتفاع كايراد الشيئ المبيع
 عرؼ يقضي بخالؼ ذلؾ ". أكىذا مالـ يكجد اتفاؽ  ،انعقاد البيع

                                                           

 .405 .ص ،المرجع السابؽ ،محمد حسف قاسـ   1
 ،يؼ العقدحيث يتحمؿ المشترم مصار  ،كما يعتبر مف نفقات الكفاء بااللتزاـ ،يجب التمييز بيف ما يعد مف مصاريؼ العقد  2

فمثال نفقات نقؿ المبيع مف مكانو الى  ،أما  ما يعد مف نفقات الكفاء بااللتزاـ فيتحمميا المديف بااللتزاـ الذم يتـ الكفاء بو
 .222.ص المرجع السابؽ، ،سعيد سميماف جبر ،المكاف الكاجب فيو التسميـ تككف عمى البائع ألنو ىك المديف بالتسميـ

ع يالب ،العقكد التي تقع عمى الممكية ،الجزء الرابع ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجزائرم ،لسنيكرمحمد ااعبد الرزاؽ   3
 .833 .، ص2009 ،الطبعة الثالثة ،بيركت ،منشكرات الحمبي الحقكقيقية ،كالمقايضة
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فإف المشترم ىك الذم  ،عرؼ أككطبقا لنص المادة المذككرة فإنو اذا لـ يكجد اتفاؽ 
يتحمؿ تكاليؼ المبيع كالتي تشمؿ الضرائب المفركضة عمى المبيع كمصركفات صيانتو 

فإنو  ،ألنو ماداـ المشترم يستحؽ ثمار المبيع مف كقت البيع ،كالمصاريؼ التي تنفؽ إلستغاللو
، كبذلؾ فإف المشترم ىك الذم يقع عمى 1مقابؿ ذلؾ يمتـز بتكاليؼ المبيع أيضا مف ىذا الكقت

 .كدفع فكائد الثمف ،ة مباشرة دفع الضريبةعاتقو بصف

 ال : دفع الضريبةأو 
ذلؾ أف المعامالت االلكتركنية  ،يخضع عقد البيع االلكتركني لمقكاعد العامة لمضرائب

كىذا عمى غرار كؿ صكر التجارة  ،في مجاؿ التجارة االلكتركنية تخضع لسمطاف الضريبة
ذلؾ أف المعامالت التي تتـ  ،مف الناحية العممية، كاف كاف ىذا االمر ليس سيال 2التقميدية 

عبر االنترنت قد تمتد لتشمؿ أكثر مف دكلة مما يطرح التساؤؿ حكؿ تحديد الدكلة صاحبة 
  .الحؽ في فرض الضريبة

كتعرؼ الضريبة بصفة عامة بأنيا مبمغ مف الماؿ تفرضو الدكلة عمى المكمفيف جبرا 
عف طريؽ تدخؿ الدكلة  أكسبيؿ تغطية النفقات العامة  كدكف مقابؿ مباشر  كبصفة نيائية في

 أككفي حالة امتناع المكمؼ بالضريبة عف دفعيا  .3لتكجيو السياسة المالية كاالقتصادية لمبالد
فتقكـ في ىذه الحالة المنازعة  ،قيامو بغش ضريبي أكفي حالة تيربو عف دفع الضريبة 

لتحرم عما اذا كانت الضريبة قد فرضت بصفة الضريبية التي يقـك فييا القاضي بالبحث كا
 .4قانكنية

                                                           

 .352.ص المرجع السابؽ، ،زاىية حكرية سي يكسؼ  1
 .163.ص ،المرجع السابؽ ،نيةالمسؤكلية االلكترك  ،محمد حسيف منصكر  2

 .53.،ص2009 ،القاىرة ،دار الجامعة الجديدة ، دراسة مقارنة، الضريبة العقارية في القانكف الجزائرمبرحماني محفكظ،   3
ؿ طريؽ يسمكو المكمؼ بالضريبة ىك أك فإف  ،مع االشارة ىنا أنو قبؿ الكصكؿ الى القضاء في حالة المنازعة الضريبية  4

يشار فييا بكضكح الى  ،خير أماـ االدارة الجبائية في شكؿ رسالة عادية مكتكبة عمى كرؽ عادملذم يقدمو ىذا األالتظمـ ا
، عاتيااأف االجراءات فرض الضريبة لـ يتـ مر  أكرفض الضريبة لطبيعة الضريبة المتنازع عمييا كاالسباب التي دفعت المكمؼ 
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كىذا  ،بدؿ عيني أككمف أىـ خصائص الضريبة أنيا تدفع نقد كال يمكف أف تككف خدمة 
بسبب أف النقكد يسيؿ التعامؿ بيا كال تحمؿ جبايتيا نفقات كبيرة بعكس الدفع العيني الذم 

مؼ بالضريبة ممـز بدفعيا ك يمكنو التيرب كما أف الضريبة تدفع جبرا ألف المك ،يصعب جبايتو
، لكف ىناؾ 2كىي عمى عكس الرسـ ال تقدـ لممكمؼ نفعا معينا .1التأخر في دفعيا أكمنيا 

 .كىي تدفع بصفة نيائية فال يمكف لممكمؼ استردادىا بعد دفعيا ،خدمات عامة يستفيد منيا

ارة الضريبية تتمثؿ في ؿ صعكبة تكاجو االدأك فأف  ،كفي مجاؿ التجارة االلكتركنية
ذلؾ اف طبيعة المعاممة يتكقؼ عمييا تحديد النظاـ الضريبي  ،3تكييؼ المعامالت عمى االنترنت

حيث اف المعاممة االلكتركنية يمكف أف تتمثؿ في طمب منتج يتـ تسميمو ماديا  ،الكاجب التطبيؽ
 الشبكة.  طمب خدمة يتـ تقديميا خارج أك ،بأم كسيمة أخرة لمنقؿ أكبالبريد 

ف صعكبة مراقبة التصرفات التي تتـ عبر االنترنت تشكؿ عائقا إكباالضافة الى ذلؾ ف
حيث أنو طبيعة االنترنت العابرة  ،اخر في مجاؿ فرض الضريبة في المعامالت االلكتركنية

                                                                                                                                                                                           

 21-01ف المنازعات الضريبية، شرح قانكف االجراءات الجبائية، القانكف رقـ  أك أف الضريبة كاف مبالغ فييا. طاىرم حسيف
، دار 2007مع التعديالت المدخمة عميو بمكجب قانكف المالية  2001ديسمبر  22المكافؽ ؿ  1422شكاؿ عاـ  7المؤرخ في 

 .05، ص.2007الخمدكنية ف الطبعة الثانية، الجزائر، 
فيعتبر الطابع الجبرم مرتبط بمفيـك الضريبة  ،خاصية  عف المساىمة االرادية كالقرضتتميز الضريبة بمكجب ىذه ال  1

العامة كمالزما لممسأكاة أماـ الضريبة، ألف فرض الضريبة كجبايتيا يعد مف أعماؿ السيادة التي كطريقة أصمية لتكزيع االعباء 
ـ قانكني ليا دكف اتفاؽ مع الشخص الممتـز بيا، فيككف تتمتع بيا الدكلة كيترتب عمى ذلؾ أنيا الكحيدة المخكلة لكضع نظا

 .436فرضيا جبرا بناء عمى ضكابط قانكنية، كليس لمكمؼ في ادائيا أك عدمو، بف جديد فتحي، المرجع السابؽ، ص
سـ متكقؼ تختمؼ الضريبة عف الرسـ في ككنيا ليا طابع الزامي جبرم ال عالقة لو بارادة المكمؼ أما الطابع االلزامي لمر   2

كمف جية اخرل الضريبة تفرض دكف مقابؿ  ،عمى ارادة المكمؼ كرغبتو في االستفادة مف الخدمة التي يفرضو عمييا الرسـ
 .54.ص ،المرجع السابؽ ،برحماني محفكظ ،أما الرسـ فانو يدفع لقاء خدمة يستفيد منيا المكمؼ مباشرة ،خاص بالكمؼ مباشرة

البرنامج الذم  أكاالسطكانة  أككمثاؿ ذلؾ أف الكتاب  ،بالنسبة لممعامالت غير الماديةلعممية مف الناحية اتثكر الصعكبة   3
يتـ بثو مباشرة الى العميؿ عمى حاسكبو االلي حيث يصعب إعماؿ التفرقة التقميدية بيف تسميـ االشياء كتقديـ الخدمات بسبب 

 ..عدـ كجكد كسيط مادم
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كيصعب التحديد الدقيؽ لمكاف المستفيد مف الخدمة  ،لمحدكد عمى تساعدعمى  التيرب الضريبي
 .1اف استعماليامك أك

كنتيجة لما سبؽ فقد ذىبت  بعض الدكؿ كعمى رأسيا الكاليات المتحدة االمريكية إعفاء 
كقد بنت رأييا عمى عدة اسباب أىميا ما  ،2العقكد االلكتركنية مف الضريبة كلك لفترة محددة

األمر  حيث تكجد منتجات معنكية يتـ تسميميا مف خالؿ الشبكة ،يتعمؽ بطبيعة شبكة االنترنت
باالضافة  ،تتبع ىذه العميات كفرض الضرائب عمييا أكيصعب معو حصر  أكالذم يستحيؿ 

، بينما ترل دكؿ اخرل عمى 3الى حداثة ىذا النكع مف التجارة كحاجاتيا الى كقت كاؼ لنمكىا
اة بينيا أك مالت االلكتركنية احتراما لمبدأ المساخالؼ ذلؾ كجكب فرض الضرائب عمى المع

 .4معامالت التقميديةكبيف ال

كمف بيف الحمكؿ التي تـ ايجادىا في مجاؿ الضريبة االلكتركنية مبدأ الحياد الضريبي 
كال يعني ذلؾ الغاء  ،كالذم يشكؿ في الحقيقة المبدأ األساسي لمضريبة االلكتركنية ،االلكتركني
دكف تمييز سكاء كلكف تتـ المعاممة الضريبية بنفس االسمكب عمى كؿ صكر التجارة  .الضريبة

ة أكتعمؽ االمر بالتجارة التقميدية  كىذا باالضافة الى خمؽ ضرائب  ،5بالتجارة االلكتركني

                                                           

 .55.ص ،المرجع السابؽ لكتركنية،، المسؤكلية االمحمد حسيف منصكر  1
كأشار الرئيس  ،اقترحت الكاليات المتحدة االمركية جعؿ االنترنت منطقة تبادؿ حر مستبعدة تماـ مف الخضكع لمضرائب  2

باالضافة الى  ،رقابة أكاالمريكي في ذلؾ الكقت كمينتكف الى أف االنترنت يجب أف يصبح منطقة االزدىار التجارة بال ضريبة 
تراح البعض مف أجؿ أف ال  تصبح الضريبة سببا في عرقمة التجارة االلكتركنية كجكد نظاـ ضريبي بسيط كشفاؼ كمنسجـ اق

 .166محمد حسيف منصكر،المسؤكلية االلكتركنية، المرجع السابؽ، ص. ،مع النظـ الضريبية العالمية االخرل
اضافة الى  ،حصار التجارة االلكتركنية كيعمؿ ضد انتشارىاىذا الرأم أف أف فرض الضرائب قد يؤدم الى ان كما يؤكد  3

، بف احتماؿ الكقكع في االزدكاج الضريبي الذم قد يحدث نتيجة فرض الضريبة عمى العقكد االلكتركنية ذات الطابع الدكلي
 .443جديد فتحي، المرجع السابؽ، ص.

 .ربيك يضا االتحاد األأخذ بو أكىك ما  ،لرأم الثانيكقد تراجعت الكاليات المتحدة االمريكية مؤخرا كانضمت الى ا  4
كيبقى مع ذلؾ عقبة ىامة في ىذا المجاؿ  أال كىي كيفية التعرؼ عمى الممتزميف بدفع الضريبة االلكتركنية كتحديدىـ، ىذا   5

و عنكاف كجياز في ظؿ كجكد انتحاؿ الشخصية عمى االنترنت، لذلؾ الحؿ ىنا يكمف في منح كؿ متعامؿ رقـ معيف يتضح من
 .167.ص ،المرجع السابؽ ، المسؤكلية االلكتركنية ،ف منصكرػػػمحمد حسيالحاسب االلي المسمكح لو بااللتحاؽ بالشبكة.



 ل                                                                          أحكام تنفيـــذ عقد البيع االلكترونــيوالبـــــــاب األ 
  

175 
 

الكتركنية جديدة عف طريؽ تحديد كيفية الحصكؿ عمى ىذه الضريبة بالتنسيؽ بيف الدكؿ فيما 
 بينيا. 

مكمات ف دكلي حكؿ التبادؿ المعأك فإف كجكد تع ،كباالضافة الى الحمكؿ السابقة
بخصكص المكمفيف بالضريبة مف خالؿ االتفاقيات يسيؿ عمى الجميع ظبط الضريبة 

كأحسف مثاؿ عممي في ىذا الصدد نجد أف بيف  .االلكتركنية كتحديد المكمفيف بيا بشكؿ دقيؽ
بأم كسيمة مادية  أكربي طمب المنتج عبر االنترنت كاف تـ تسميمو بالبريد ك دكؿ االتحاد األ

حيث تطبؽ القكاعد العامة عمى معامالت االستراد  ،مثمال  ال يثير أم صعكبة أخرل كالنقؿ
 كالتصدير بيف ىذه الدكؿ.

 ثانيا: دفـــع فوائـــد الثمــن
غير أنو ال يمـز بدفع ىذه الفكائد في  ،بدفع فكائده ،يقـك المشترم الى جانب دفع الثمف
مؾ الفكائد التي تستحؽ عف الثمف إما كقد تككف ت ،1جميع الحاالت، كانما في حاالت محددة

 .فكائد اتفاقية كقد تككف فكائد قانكنية

كتككف الفكائد اتفاقية في حالة اتفاؽ البائع كالمشترم عمى التزاـ ىذا االخير بدفع فكائد 
كيحدد االتفاؽ في ىذه الحالة شركط بدئ  ،مستحؽ االداء أكالثمف سكاء كاف الثمف مؤجال 

في حيف تككف  .1ا يحدد سعر الفائدة في حدكد الحد االقصى لمفائدة االتفاقيةسرياف الفكائد كم2
                                                           

حيث أنو بالرجكع الى القانكف  ،لـ ينظـ المشرع الجزائرم في القانكف المدني فكائد الثمف كىذا عمى خالؼ القكانيف المقارنة  1
ذا إلمبائع في الفكائد القانكنية إال  ال حؽ"بنصيا  458مف بمكجب المادة ثد أنو حدد حاالت معينة لمكفاء باالمدني المصرم نج

عرؼ  أكىذا مالـ يكجد اتفاؽ  ،ايرادات أخرل أكإذا سمـ الشيئ المبيع ككاف ىذا الشيئ قابال أف ينتج ثمرات  أكعذر المشترم أ
حاكمات المدنية االردني نص عمى  مبدأ إستحقاؽ الفكائد القانكنية بمكجب "، كما أف قانكف أصكؿ الميقضي بخالؼ ذلؾ 

منو بنصو " اذا كاف المديف قد تعيد بتأدية مبمغ مف النقكد في كقت معيف كامتنع عف ادائيا عند حمكؿ االجؿ يحكـ 167المادة 
 عميو بالفائدة دكف أف يكمؼ الدائف باثبات تضرره مف عدـ الدفع.

عقد شرط بشأف الفائدة يحكـ بما قضى بو الشرط، كاف لـ لـ يكف ىناؾ شرط بشأنيا فتحسب مف تاريخ اذا كاف في ال -
ال فمف تاريخ المطالبة بيا في الئحة الدعكل أك االدعاء الحادث بعد تقديـ الالئحة المذككرة.  االخطار العدلي، كا 

 حد الخصـك كتحسب مف تاريخ اقامة الدعكل ".تترتب الفائدة عمى التعكيض كالتضمينات التي تحكـ بيا المحكمة أل -
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مف القانكف المدني المصرم في حالة اعذار البائع  458الفائدة قانكنية كفقا لنص المادة 
 .2كفي حالة تسميـ المبيع ككاف قابال أف ينتج ايرادات أخرل ،لممشترم بدفع الثمف

 ،تـ عادة تنفيذ الكفاء بالثمف عف طريؽ البطاقات االلكتركنيةكفي عقد البيع االلكتركني في
ية مف الكفائد عمى مسحكباتو التي أك كالتي يشترط في عقد االنضماـ أف يقدـ الحامؿ نسبة م

اضافة الى غرامة التأخير التي يستكفييا البنؾ مف صاحب البطاقة  ،تمت عبر بطاقة االئتماف
حكيؿ العممة في حالة استخداـ البطاقة خارج بمد البنؾ اذا تأخر عف التسديد ككذلؾ فرؽ ت

  .المصدر ليا

ؿ ألحكاـ تنفيذ عقد البيع االلكتركني كبياف المخاطر ك كبعد أف تـ التطرؽ في الباب األ
 التي تعترض ىذه المرحمة، سنتطرؽ بالدراسة في الباب الثاني لضمانات التنفيذ كمدل فاعميتيا.

 

 

                                                                                                                                                                                           

 ،كتسرم ىذه الفكائد مف كقت اتفاقيما ،ف يتفقا عمى أف المشترم يقـك بدفع فكائد عف الثمفأكيمـز الطرفاف في ىذه الحالة   1
عادة ما يتفؽ ك  ،في أم كقت اخر أكفيما المذاف يحدداف ىؿ يبدأ سريانيا مف كقت استحقاؽ الثمف أـ مف كقت تسميـ المبيع 

. سعيد سميماف جبر، العقكد المسماة ) البيع كااليجار(،دار النيضة العربية، الطبعة الطرفاف عمى سعر ىذه الفكائد
 .207،ص.2007األكلى،القاىرة،

 .382 .ص ،المرجع السابؽ ،الكسيط في عقد البيع ،محمد حسف قاسـ  2
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 الب    اب الثان    ي

ف اعلية ضمانات حسن تنفيذ عقد  
 البيع االلكتروني
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رة االلكتركنية مشاكؿ تكاجو المستيمؾ االلكتركني كتضعؼ مف يثير تنفيذ عقكد التجا
كىذا بالرغـ  مف  ،كتؤدم بو الى العزكؼ عف التعاقد بيذا الطريؽ ،ثقتو في التعاقد االلكتركني
كذلؾ لطبيعة ىذا التعاقد الذم يتـ عف بعد دكف رؤية كؿ مف  ،المزايا الكبيرة التي يقدميا

حيث أنو  .مشترم السمعة محؿ التعاقد إال بالتسميـ بعد تماـ العقدكما ال يرل ال .الطرفيف االخر
كليس بإمكانو أف يطمع  ،في مثؿ ىذه العقكد يتعامؿ المستيمؾ كراء ستار الكسائؿ التكنكلكجية

بؿ إف معاينة  ،يعايف بشكؿ مباشر بضاعتو ليتأكد بشكؿ كاقعي مف مطابقتيا لمشركط أك
تـ االعتماد فيو عمى المشاىدة عبر الكسائط االلكتركنية البضاعة في ىذا النظاـ الجديد ي

 الحديثة.

كإستخداـ التاجر لمدعاية كاالعالف  ،كىذا باالضافة الى المخاطر التقنية كالتكنكلكجية
أف يقدـ  أك ،مضممة لممستيمؾ أكعبر شبكة االنترنت لتركيج منتجاتو مستخدما اعالنات خادعة 

كعند تنفيذ العقد يكتشؼ أف  ،مزيفة أككىمي يتخذ مكاقع كىمية  المستيمؾ عمى التعاقد مع بائع
 .المكاقع التي تعاقد معيا ال كجكد ليا

كىذا  ألف الخط  ،كما أف الدفع االلكتركني بكؿ طرقو تحيطو جممة مف المخاطر 
ىك ثقة المستخدميف في حيازة كسائؿ الدفع االلكتركني  ،الفاصؿ لنجاح التجارة االلكتركنية

ؿ التعامؿ بيا. فقد يتعرض متصفح المكاقع التجارية عند قيامو بدفع ثمف البضاعة ببطاقتو كقبك 
   .كبالتالي اساءة استخداميا مف الغير ،اإلئتمانية لمقرصنة كسرقة الرقـ السرم الخاص بالبطاقة
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مف أجؿ ذلؾ كاف ال بد مف أجؿ ضماف حسف تنفيذ عقد البيع االلكتركني ايجاد كسائؿ 
ية  تحد مف تمؾ المخاطر التي تسببيا التجارة االلكتركنية بسبب البيئة الخاصة التي تتـ قانكن

 .1ضمانات حديثة أك كىي قد تككف إما  إما ضمانات تقميدية  ،تقمؿ منيا أكفي  إطارىا  

ذلؾ اف  ،مة الشركط التعسفية في عقد البيع االلكتركنيأك كالضمانات التقميدية  كمق        
أم المطبكعة كالتي اليمكف  ،لتي تبـر عبر االنترنت تتخذ شكؿ العقكد النمكذجيةالعقكد ا

 أككالتي غالبا ما تككف مجحفة بالنسبة لممستيمؾ إما أف تقمؿ مف حقكقو  ،لممتعاقد حؽ تعديميا
 .مما يؤدم الى اختالؿ التكازف العقدم لصالح التاجر ،تزيد مف التزاماتو

تقميدية لحماية المتعاقد في عقد البيع االلكتركني مبدأ كيدخؿ ضمف اطار الضمانات ال
الخدمة التي قد  أككالذم ييدؼ تكفير االماف لممستيمؾ في السمعة  ،االلتزاـ بضماف السالمة

ذلؾ أف  السمع كالمنتجات المعركضة في اطار  ،تنطكم عمى خطكرة كتككف مصدر ضرر لو
ككذا طريقة استعمالياّ ،  ،الفني المعقد في تصنيعياالتجارة االلكتركنية غالبا ما تتسـ بطابعيا 

كىك االمر الذم أدل الى زيادة المخاطر عمى المستيمؾ في سالمة جسده كأمكالو مف جراء 
  .اقتناء ىذه السمع كاستعماليا في مختمؼ المجاالت

كاستخداـ  ،كما أف مف خالؿ التقنيات الحديثة لممنتجات كعصرنة كسائؿ التصنيع
المغرية باالستعانة بالتكنكلكجية المعمكماتية إلستظيار أحسف الصكر كااللكاف الخاصة  الدعاية

 أكفإف ذلؾ تطمب ايجاد ضمانات قانكنية جديدة تسعى لحماية المشترم  ،بيذه المبيعات

                                                           

تسمؾ اتجاىيف مختمفيف لتحقيؽ الحماية القانكنية لممتعاقد في عقكد التجارة  تجدر االشارة إلى اف االنظمة القانكنية المقرنة  1
، االتجاه األكؿ يمثمو النظاـ القانكني االمريكي يذىب الى ضركرة عدـ كضع قكاعد تشريعية ممزمة لحماية االلكتركنية

اية المستيمؾ ينبغي أف تترؾ الى سكؽ المستيمؾ، اذ إف ىذه القكاعد مف شانيا أف تعكؽ نمك التجارة االلكتركنية، كاف حم
التجارة االلكتركنية ذاتو بما يضعو مف قكاعد اتفاقية، اما االتجاه الثاني كيمثمو النظاـ القانكني الفرنسي ككذلؾ اتجاه االتحاد 

ف تككف قكاعد األكربي فيذىب الى ضركرة فرقكاعد قانكنية امرة تحقؽ حماية المستيمؾ، باالضافة الى اف ىذه القكاعد يجب أ
دكلية تقر بقكتيا االلزامية الدكؿ عمى اختالفيا. أالء يعقكب يكسؼ، الحماية القانكنية لممستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية، 

 .75.،ص14،العدد8، المجمد 2005مجمة كمية الحقكؽ، جامعة النيريف،
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كىي تضاؼ الى التزامات البائع في عقد البيع االلكتركني  ،المستيمؾ المتعاقد عبر االنترنت
 كااللتزاـ بالمطابقة.   ،الحؽ في العدكؿ ،لتزاـ بضماف االعالـتتمثؿ في اال

ؿ ك ؿ في الفصؿ األأك نتن ،كبناء عمى ما تقدـ نقسـ دراستنا ليذا الباب الى فصميف
كفي الفصؿ الثاني  الضمانات الحديثة لتنفيذ  ،الضمانات التقميدية لتنفيذ عقد البيع االلكتركني

 عقد البيع االلكتركني.

 لوالفصل األ 

 الضمانات التقميدية لتنفيذ عقد البيع االلكتروني
ليا في أك اف االلتزامات العقدية الكاقعة عمى البائع في عقد البيع االلكتركني يختمؼ تن

التشريعات المقارنة بحسب استيعابيا لمفاىيـ التطكرات التكنكلكجية الحديثة كاثرىا في ابراـ 
مشترؾ ىك الضمانات التقميدية التي قد يتكفر فييا قدر  غير أنو يكجد بينيـ أساس ،كتنفيذ العقد

 المستيمؾ عبر األنترنت. أكمف الحماية لممشترم 

ذلؾ أف  ،مة الشركط التعسفيةأك كمف  الضمانات التقميدية نجد حؽ المشترم في مق
حيث أف اعتبارات  ،المستيمؾ  في عقد البيع االلكتركني يعد دائما الطرؼ الضعيؼ أكالمشترم 

 أكلعدالة تقتضي اعتبار ىذه العقكد بمثابة عقكد اذعاف حتى يككف لممشترم الحؽ في ابطاليا ا
كبالتالي فإف أم شرط  ،العقكد يصعب التفكض بشانيا كذلؾ اف ىذه ،رد الشركط التعسفية فييا

 تعسفي يستطيع المشترم المطالبة بإبطالو ألنو يمثؿ اعتداء عمى مصمحتو.

ذلؾ اف  ،لحماية القانكنية لممشترم االلتزاـ بضماف السالمةكما انو مف بيف طرؽ ا
المعامالت االلكتركنية بما تحممو مف تقنية معقدة تنطكم عمى الكثير مف المخاطر المادية 

حيث تقضي القكاعد العامة بكجكب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ عميو  ،كالمعنكية لممتعاقد
ؿ ماىك مف أك رد فيو كلكف يتنأك كال يقتصر العقد عمى م ،كبطريقة تتفؽ مع ما يكجبو حسف النية
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حيث يمتـز المتعاقد بعدـ  ،كجكىر ىذه المستمزمات ىك  االلتزاـ بضماف السالمة ،مستمزماتو
 االضرار بسالمة الطرؼ الثاني في العقد.

مة أك ؿ مقك ؿ في المبحث األأك نتن ،ؿ دراسة ىذا الفصؿ مف خالؿ مبحثيفأك لذلؾ سنت
 .كفي المبحث الثاني  االلتزاـ بضماف السالمة ،تعسفية في عقد البيع االلكتركنيالشركط ال

 لوالمبحث األ 

 مة الشروط التعسفية في عقد البيع االلكترونيأو مق
مف تركيز لقكل االنتاج بشكؿ احتكارم بيد المتغيرات االقتصادية كما ينتج عنيا  تعد

لتعقيد في الطابع الفني لمسمع كالخدمات عدد محدكد مف االشخاص باالضافة الى التقدـ كا
لدرجة أف أصبح المستيمؾ يجيؿ كيفية استعماليا كالمحافظة عمييا فضال عف ادراؾ كؿ 

عكامال أدت الى ابراز جكانب االختالؿ في التكازف في العالقة ما بيف الميني  ،مخاطرىا
ي العالقة العقدية كىك كالمستيمؾ مما أدل الى فرض الشركط التعسفية عمى الطرؼ الضعيؼ ف

 المستيمؾ.

نجد أف عقكد البيع عبر االنترنت  بيف التاجر كالمستيمؾ تبـر عادة   ،كفي ىذا الصدد
 ،يقـك التاجر بإعدادىا بشكؿ مسبؽ يشمؿ كافة البنكد كالشركط ،في شكؿ عقكد نمطية نمكذجية

 ،الخدمة التي يتعاقد عمييا أككيترؾ لممستيمؾ فراغات يممؤىا ببياناتو الشخصية كبيانات السمعة 
. كما أنو ال يتكافر تكاصؿ 1كال يككف لممستيمؾ حؽ تعديؿ البنكد التي ال يككف راغبا فييا 

                                                           

1 « Le ventes de biens sur internet sont généralement des contrats d’adhésion. Les clauses 
fixées à l’avence par le vendeur sont des conditions générales de vente électronique mais 
l’acquéreur éventuel n’a aucun moyen de négocier : soit il adhère au contrat , soit il ne 
contracte pas. … » AL SHATTNAWI  Sinan, Les condition générales de vente dans les 
contrats électroniques.  en droit compare Franco –Jordanien , Université de Reims  
Champagne-Ardenne , 2012,p.135. 
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مة مف أصميا كيتـ التعامؿ عمى ىذا المحتكل أك مباشر بيف الميني كالمستيمؾ يتيح فرصة المس
 .1ة عمى الشراءبأكممو بدكف تجزئة بمجرد النقر عمى االيقكنة الخاصة بالمكافق

لذلؾ  ،كبذلؾ كيعتبر المستيمؾ في عقد البيع االلكتركني غالبا الطرؼ الضعيؼ
كذلؾ حتى يككف  ،تقتضي اعتبارات العدالة اعتبار ىذا العقد بمثابة عقد اذعاف

ألنو يمثؿ اعتداء عمى  ،رد الشركط التعسفية فيو أكلممستيمؾ الحؽ في ابطالو 
ؿ بالدراسة ك ؿ في المطمب األأك مبحث الى المطمبيف نتنلذلؾ سنقسـ ىذا ال ،2مصمحتو

 .كفي المطمب الثاني الحماية مف الشركط التعسفية ،مفيكـ الشركط التعسفية

 لوالمطمب األ 

 مفيوم الشروط التعسفية
 ،ال تعريؼ الشرط التعسفي أكتقتضي دراسة الشركط التعسفية في عقد البيع االلكتركني 

   .البيع االلكتركني عقد اذعافثـ بياف مدل اعتبار عقد 

 لوالفرع األ 

 تعريف الشرط التعسفي
مف القانكف الصادر في  35أعطى المشرع الفرنسي تعريفا لمشركط التعسفية في المادة 

كالتي جاء فييا   3كالمتعمؽ بحماية كاعالـ المستيمكيف بالسمع كالخدمات 1978جانفي  10
                                                           

 .444.صالمرجع السابؽ،  ،عمرك عبد الفتاح عمي يكنس  1
، عبد الفتاح 128ص  ،2014 ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،حماية المستيمؾ في العقد االلكتركني ،قدرم محمد محمكد  2

 .45.، ص2008 ،مصر ،دار الكتب القانكنية ،حماية المستيمؾ عبر شبكة االنترنت ،بيكمي حجازم
المتعمؽ بحاية  1978جانفي  10المؤرخ في  78/23يرتكز النظاـ الفرنسي في مكافحة الشركط التعسفيىة عمى القانكف رقـ   3

التي كانت تشغؿ منصب سكرتير الدكلة المدكلة  .Scrivenier  C انكفمكيف ضد الشركط التعسفية كالمسمى بقالمستي
متعمؽ بحماية كاعالـ  1978جانفي  10في  78/23باالستيالؾ، حيث عيد الييا إعداد مشركع قانكف الذم صدر تحت رقـ 

كذلؾ في  ،مس منو لمشركط التعسفيةاحيث خصص الفصؿ الخ،المستيمكيف بالسمع كالخدمات، حيث اقترف ىذا القانكف باسميا
بينما أعتبره المؤيدكف تطبيقا لمبدأ حسف النية في التعاقد الكارد  ،ظؿ المعارضة عمى أساس أف فيو مساسا بمبدأ سمطاف االرادة
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محددة  أكقد تككف محظكرة  ،المستيمكيف أكير المحترفيف في العقكد المبرمة بيف المحترفيف كغ "
 أك.....متى يظير أف تمؾ الشركط مفركضة عمى غير الميني ،....الشركط المتعمقة،منظمة أك

نتيجة التعسؼ في استعماؿ االخير لسمطتو االقتصادية بغرض  ،المستيمؾ مف قبؿ الميني
 .1مبالغ فييا" أكالحصكؿ عمى ميزة مجحفة 

مف خالؿ التعريؼ أنو يشير الى أف الشركط التعسفية تبرز اذا ما أساء  كيظير
غير أنو قد تككف الشركط التعسفية في غير العقكد التي  .المحترؼ استعماؿ قدرتو االقتصادية

كذلؾ في العقكد التي يككف أحد المتعاقديف ممما  ،ت فييا القدرة االقتصادية لطرفيياأك تتف
ؤكف التعاقد فيضمف العقد غالبا شركطا يمكف أف ينطبؽ عمييا كصؼ بالجكانب القانكنية لش

 التعسؼ.

كما يتبيف  خالؿ التعريؼ السابؽ أف المشرع الفرنسي استخدـ معياريف اثنيف في تعريؼ 
تعسؼ الميني كضعية الييمنة االقتصادية  أكؿ في اساءة ك يتمثؿ المعيار األ ،الشركط التعسفية

الشرط مفركضا مف المحترؼ عمى المستيمؾ بسبب سكء استغالؿ ، كيتمثؿ ذلؾ بأف يككف 2
                                                                                                                                                                                           

الذم نص عمى  1988جانفي  5ات مف ذلؾ  تتـ القانكف السابؽ بقانكف مدني فرنسي، كبعد عشر سنك  2134ة في نص الماد
ربا أك كلـ تقتصر الحماية في  ،1993كثـ ادماج القانكنيف السابقيف في قانكف االستيالؾ لعاـ  ،دعكل حذؼ الشركط التعسفية

 5حتى انتيى بتاريخ  ،تة بيف مختمؼ أعضائوأك ربي سعى الى التنسيؽ بيف االنظمة المتفك بؿ اف االتحاد األ ،عمى الدكؿ منفردة
فية في العقكد المبرمة مع المستيمكيف كالتي نقمت الى القانكف القرنسي لى سف تعميمة تتعمؽ بالشركط التعسا 1993ابريؿ 

،ػ بكدالي محمد، 1995، مما أدل الى حدكث بعض التعديالت عمى النظاـ الذم أرساه قانكف 1995فيفرم  01بمكجب قأكف 
 . 25 -24، ص. 2007لفجر، القاىرة، الطبعة األكلى، مكافحة الشركط التعسفية في العقكد دراسة مقارنة، دار ا

1 L’article 35 de la loi n 78 -23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information du 
consommateur, dispose que  «  Dans les contrats conclus entre professionnels et non –
professionnels ou consommateurs,….., les clauses relatives au……, lorsque de telle clauses 
apparaissent imposes et confirent a cette dernière un aventage excessif ». 

مف  27ؿ مرة عمى التعسؼ في كضعية الييمنة االقتصادية بمكجب المادة ك تجب االشارة ىنا أف المشرع الجزائرم  نص أل  2
)ممغى( 1989يكليك  19الصادرة بتاريخ  ،29ج ر عدد  ،المتعمؽ باالسعار 1989يكليك  05المؤرخ في  12-89القانكف رقـ 

الصادرة بتاريخ  09يتعمؽ بالمنافسة ج ر عدد  1995يناير  25االلمؤرخ في  06-95مف االمر رقـ  07جب المادة ك ثـ بم
المعدؿ كالمتمـ  ،2003يكليك  19المؤرخ في  03-03 مف االمر رقـ 07)ممغى( كأخيرا بمكجب المادة  1995فبراير  22
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كانما يتـ  ،كىذا المعيار ال يمكف اثباتو .الميني لكضعيتو لككنو يتمتع بنفكذ االقتصادم
استخالصو مف الصفة الخاصة بأطراؼ العقد لذلؾ يكصؼ ىذا العنصر عادة بأنو عنصر 

الشرط مفركضا عمى غير المحترفيف  تتطمب اف يككف 1978مف قانكف  35، فالمادة 1شخصي
 . 2المستيمكيف بسبب تعسؼ المحترؼ في استخداـ تفكقو االقتصادم أك

 أكأم في استعماؿ الميني  ،فيتمثؿ الحصكؿ عمى الميزة المجحفة ،أما المعيار الثاني
المحترؼ لنفكذه االقتصادم كعف طريؽ كضع شركط بالعقد ممزمة لممستيمؾ بيدؼ الكصكؿ 

فيككف بذلؾ الشرط تعسفيا عندما تككف الميزة المجحفة الممنكحة  ،مفرطة أكة مجحفة الى ميز 
، كىك ما يعرؼ بالتعسؼ في استعماؿ 3لمميني نتيجة لمتعسؼ في كضعية الييمنة االقتصادية 

 .4السمطة التعاقدية

 يعد فال ،غير أنو اذا كانت الميزة التي يمنحيا الشرط ألحد المتعاقديف ميزة معتادة فعال
حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بأف الشرط الكارد في عقد مبادلة سيارة  ،شرطا تعسفيا

مقابؿ ما يتحممو صاحب  ،اذا ألـز مالؾ السيارة القديمة بدفع مبمغ معيف ،حديثة بسيارة قديمة
 .5السيارة الحديثة مف مخاطر ابراـ ىذا العقد ال يعد شرطا تعسفيا

                                                                                                                                                                                           

كالمعدؿ كالمتمـ  2008يكليك  02الصادرة بتاريخ  36ج ر عدد  ،2008يكنيك  25المؤرخ في  12-08بمجب القانكف رقـ 
 .2010ت أك  18الصادرة بتاريخ  46ج ر عدد 2010ت أك  15الؤرخ في  05- 10بمكجب القانكف رقـ 

اليات مكاجية الشركط التعسفية في عقكد االذعاف دراسة مقارنة بيف القانكف المدني كالفقو االسالمي  ،رأنس محمد عبد الغفا  1
 .87.ص 2013 ،مصر ،دار الكتب القانكنية ،ف

كمية الحقكؽ كالعمـك  ،حماية المستيمؾ االلكتركني، مذكرة ماجستير في القانكف فرع المسؤكلية المينية ،غدكشي نعيمة  2
 .34.ص،2012 ،جامعة مكلكد معمرم  تيزم كزك ،السياسية

ف التصرؼ المحظكر ىك فقط التعسؼ الناتج عف ىذه إ بؿ ،ال تعتبر اليمنة االقتصادية في حد ذاتيا تصرفا مقيدا لممنافسة  3
كد التكزيع، ، مختكر دليمة، تطبيؽ أحكاـ قانكف المنافسة في إطار عقعندما يؤدم الى االخالؿ بالمنافسة كعرقمتيا ،الكضعية

 .92،ص.2015رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
 .84.ص المرجع السابؽ، ،محمد احمد عبد الحميد احمد  4

5  - Cass.1 civ,. 05 juill.2005 n 04-10.779 ; inédit n 11 
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النقض الفرنسية  بأف الشرط الكارد في عقد تقديـ خدمة  قضت محكمة ،كخالفا لذلؾ
ككانت ىذه  ،اذا كاف يمـز المستيمؾ بدفع نفقات الدراسة مقدما عف فترة الدراسة كاممة ،تعميمية

كيضيع في ذات  ،ألنو يعطي المؤسسة التعميمية ميزة مجحفة ،يعتبر شرطا تعسفيا ،المدة طكيمة
 .1ىك المستيمؾالكقت مصمحة الطرؼ الضعيؼ الذم 

عمى أساس أنو أخؿ بالقكاعد العامة في القانكف  1978جانفي  10كقد تـ انتقاد قانكف  
ذلؾ أف النظرية التقميدية لمعقد أساسيا مبدأ سمطاف االرادة  ،المدني كخاصة في مجاؿ العقكد

كشركطو  كمحتكل العقد ،بحيث أف القانكف ىك شريعة المتعاقديف ،اةأك كما يتطمبو مف حرية كمس
ك ال شيئ يحكؿ دكف القكة الممزمة لمعقد بإستثناء  ،ىي ثمار الحرية التعاقدية بيف الطرفيف

كمف ىذا المنطمؽ تككف فكرة الشركط التعسفية  ،القكاعد المتعمقة بالنظاـ العاـ كاالخالؽ العامة
 .2غير مقبكلة

ؽ قدر مف االنسجاـ ربي كبيدؼ تنسيؽ الجيكد كتحقيك فإف البرلماف األ ،كفي ىذا الصدد
 13-9ربي رقـ ك أصدر  التكجيو األ ،ربية في مجاؿ تنظيـ الشركط التعسفيةك بيف التشريعات األ

 ،المتعمؽ بالشركط التعسفية في العقكد المبرمة مع المستيمكيف 1993-04-05الصادر في 
اخالؿ التي عمى أنو " الشرط الذم يرد في العقد كينطكم عمى  3/1كالذم جاء في المادة 

كاضح بيف الحقكؽ كالتزامات االطراؼ فيو عمى حساب المستيمؾ كيتعارض مع مبدأ حسف 
يتمثؿ في عدـ تكازف ظاىر في الحقكؽ كااللتزامات الناتجة عف  ،كيرتب ضررا لممستيمؾ ،النية

 .3العقد بيف أطرافو"

                                                           

1  - Cass.1 civ,.10 févr.1998 :Bull.Civ.1,n 53 

2 PEGLION –ZIKA  Claire-Marie, La notion de clause abusive au sens de l’article.132-1 du 
code de la consommation ,thèse de doctorat en droit privé , Université Panthéon-Assas,2013 , 
p.06. 
3  «  Une clause d’un  contrat n’ayant pas fait  l’objet d’une négociation individuelle est 
considérée comme abusive lorsque, en débit de l’exigence de bonne foi, elle crée un 
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خضع كبناء عمى ىذا التعريؼ فالشرط التعسفي ىك الشرط الي يكضع في العقد كلـ ي
كيترتب عميو عدـ تكازف كبير بيف حقكؽ كالتزامات  ،ض مسبؽ بيف التاجر كالمستيمؾأك لتف

ضة بيف أك ربي يقـك عمى اعتبار انعداـ المفك ، فالتكجيو األ1الطرفيف عمى حساب المستيمؾ 
االمر الذم ينشئ اعتقادا لدل مف يطالع نص المادة الثالثة منو أف المقصكد ىنا ىك  ،الطرفيف
كبأف الشركط المقصكدة بأنيا شركطا تعسفية يقتصر نطاؽ تطبيقيا عمى عقكد  ،االذعافعقد 

 .2االذعاف

 ،فمف جية ،ربي يعكس جمعو بيف اتجاىيفك كقد كاف ىذا التعريؼ الذم تبناه التكجيو األ
ض الفردم بشأف الشرط إلعتباره تعسفيا مف أك التصكر األلماني الذم يظير بمرجعية غياب التف

، كمف جية أخرل التصكر الفرنسي الذم الذم يقتضي أف 1976ديسمبر  09انكف خالؿ ق
 .3 1978جانفي  10يمنح الشرط مزية مبالغ فييا العتباره تعسفيا حسب قانكف 

عماال ألحكاـ التكجيو األ المؤرخ في  95/96أصدر المشرع الفرنسي القانكف رقـ  ،ربيك كا 
مف قانكف االستيالؾ التي أصبحت  132/1ادة ، حيث عدؿ بمقتضاه الم4 1995ؿ فبراير أك 

 ،تعتبر تعسفية ،المستيمكيف أكتنص كما يمي "  في العقكد المبرمة بيف المينييف كغير المينييف 

                                                                                                                                                                                           

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat  ». 
Directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec  les consommateur. 

 .513.، صالمرجع السابؽ ،ككثر سعيد عدناف خالد  1
 .86المرجع السابؽ،ص. ،محمد احمد عبد الحميد احمد 2
 ،كؽ كالعمـك السياسيةكمية الحق ،أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف الخاص ،التكازف العقدم ،درماش بف عزكز  3

 .148.ص ،2013/2014 ،تممساف، جامعة أبي بكر بمقايد
4 Loi n 95-96 du 1 er  février 1995,J.O. du 2 février concernant les clauses abusives et la 
présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial. 
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 -المستيمؾ أكعمى حساب غير الميني –مف شأنيا إحداث  أكتمؾ الشركط التي يككف ىدفيا 
 .1"تا جميا كظاىرا بيف حقكؽ كالتزامات طرفي العقدأك تف

لقانكف االستيالؾ الفرنسي أنيا لـ   132/1كيظير مف خالؿ صياغة نص المادة 
تتضمف أم إشارة الى اساءة استعماؿ النفكذ االقتصادم  كعنصر ضركرم لتحقؽ الشرط 

ت أك حيث لـ تعد تتضمف اال عنصرا كاحدا يمـز كجكده لقياـ الشرط التعسفي، ىك التف ،2التعسفي
ىك تحقيؽ فكرة  ،ام أف النص يشير الى ىدؼ كاحد ،تزامات الطرفيفالظاىر بيف الحقكؽ كال

 .3التكازف العقدم

تغييرا في المعيار  95/96كبذلؾ يككف المشرع الفرنسي  قد أحدث بمكجب القانكف رقـ 
 1978جانفي  10فبينما كاف المعيار المستعمؿ في قانكف  ،4الذم يستخدمو  لمشرط التعسفي

                                                           

1 Article  L.132-1 ,alinéa 1 , du code de la consommation : «  Dans les contrats conclus entre 
professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet 
de créer , au détriment du non-professionnels ou du consommateur, un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties au contrat ». 

بحيث أنو اذا منع القانكف ادراج شرط معيف في العقد فيك  ،يفرؽ الفقو الفرنسي بيف الشرط التعسفي كالشرط الغير مشركع  2
المتعاقديف عمى االخر مستغال سمطتو  كتفكقو بينما يعتبر شرط تعسفي ذلؾ الشرط الذم يفرضو أحد  ،شرط غير مشركع

حيث أف ذلؾ التعسؼ يعد خطأ كليس شرطا غير  ،لذلؾ يظير الشرط التعسفي في بادئ االمر شرطا مشركعا ،االقتصادم
 .MAZEAUD Henri et Léon et Jean et CHABAS François op cit,p.79قانكني 

 149صالمرجع السابؽ، ،درماش بف عزكز  3
 23المؤرخ في  741-2001بمكجب األمر رقـ  2001قد شيد تعديال سنة  1995فيفرم  01ب االشارة ىنا أف قانكف كتج  4
كالقانكف رقـ  ،ربي في مجاؿ قانكف المستيمؾك ربية كالمصادقة عمى قانكف األك المتضمف نقؿ أحكاـ التعميمة األ 2001ت أك 

بامكانية  741-2001حيث يسمح ااالمر  ،كحماية المستيمؾ الخاص بمنح الثقة 2005جانفي  28المؤرخ في  2005-67
كذلؾ في حالة ما إذا لـ يتـ كضعيا  ،السعر أكبالنكعية  أكمراقبة الشركط التعسفية التي تتعمؽ بالمكضكع الرئيسي لمعقد 

كذلؾ بإضافة  L132-1تـ بمكجبو تعديؿ القائمة البيضاء الممحقة بالمادة  67-2005بينما القانكف  ،بطريقة كاضحة كمفيكمة
كما أف أحكاـ مكافحة الشركط التعسفية قد عرفت تعديالت جديدة بمكجب القانكف رقـ ، حاالت جديدة لمشركط التعسفية

مف قانكف  L132-1حيث أف ىذا االخير عدؿ المادة  ،المتعمؽ بتحديث االقتصاد 2008ت أك  4المؤرخ في  2008-776
كقائمة ،القانكني ككضع قائمة الشركط التي تعتبر دائما تعسفية ) الشركط السكداء(كتـ بمكجبو حذؼ الممحؽ  ،المستيمؾ
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ك الذم يعطي لممحترؼ كنظرا لتفكقو االقتصادم في العقد الذم يبرمو ىك اف الشرط التعسفي ى
فادحة أصبح المعيار بعد صدكر قانكف االستيالؾ كفي ضكء  أكميزة مفرطة  ،مع المستيمؾ

ىك الذم يترتب عميو عدـ تكازف  1993ربي الصادر سنة ك مف التكجيو األ 3تفسير نص المادة 
كاف كاف المشرع الفرنسي قد أصدر عدة  ،1االستيالؾ كاضح بيف حقكؽ كالتزامات طرفي عقد

 .2تعديالت ال حقة في ىذا الصدد مف أجؿ حماية الطرؼ الضعيؼ مف الشركط التعسفية

فإف التعريؼ المحدد كالدقيؽ لمشركط التعسفية الذم  ،كبالنسبة لمقانكف الجزائرم 
ك الذم كاف في ىذا الشأف  ،ئرمكضعو القانكف الفرنسي كاف غير كارد في القانكف المدني الجزا
كىذا عمى غرار ما كاف عميو  ،يتطرؽ فقط الى المفيـك الكالسيكي كالضيؽ لعقد االذعاف

 .3القانكف المدني المصرم

مف القانكف المدني الجزائرم " يحصؿ القبكؿ في عقد  70كفي ىذا المجاؿ نصت المادة 
 كال يقبؿ مناقشة فييا".االذعاف بمجرد التسميـ لشركط مقررة يضعيا المكجب 

مف القانكف  110فإف المادة  ،مف القانكف المدني  70ك باإلضافة الى نص المادة 
المدني نصت عمى الشركط التعسفية مقترنة بعقد االذعاف دكف تحديد ليا بقكليا " إذا تـ العقد 
                                                                                                                                                                                           

كقد صدر في  ،L132-1عمى التكالي مف المادة  3ك 2كذلؾ في الفقرتيف  ،لمشركط التي تعد عادة تعسفية ) الشركط الرمادية(
مف قانكف حماية  L132-1طبيؽ المادة المتضمف كيفية ت 2009مارس  18المؤرخ في  302-2009ىذا الصدد المرسـك رقـ 

 PEGLION –ZIKA  Claire-Marie ,op cit,p p10-11 المستيمؾ، نقال عف :                

 .86ص. المرجع السابؽ، ،لحميد احمدمحمد احمد عبد ا  1
2 ( Les clauses abusivessont désormais déterminées comme telle par le décret du 18 mars 
2009 pris en application de la réforme de la loi LME du 4 aout 2008. Cette réforme a voulu 
corriger le double handicoap dont souffrait le didispositif antérieur ,tant de coté de 
consommateur que de celui du professionnel )MARIE-Heléne De laender, FRANCK Petit , 
Droit des contrats ,3eme éd , Archétype82,Paris,2012,p 82. 

 .281.صالمرجع السابؽ، ،قادة شييدة  3
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أف يعفي  أك ،جاز لمقاضي أف يعدؿ ىذه الشركط،ككاف تضمف شركطا تعسفية ،بطريقة االذعاف
كيقع باطال كؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ  ،كذلؾ كفقا لما تقضي بو العدالة ،الطرؼ المذعف منيا

." 

مف خالؿ  ،نص المشرع عمى الشركط التعسفية في نصكص خاصةأف كىذا الى غاية 
كالمرسـك التنفيذم رقـ  ،1المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 04/02القانكف رقـ 

المحدد لمعناصر األساسية لمعقكد المبرمة بيف االعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف  06/306
 .2كالبنكد التي تعتبر تعسفية 

ؿ مرة لتعريؼ الشرط التعسفي مف خالؿ ك كبذلؾ يككف  المشرع الجزائرم قد تعرض  أل 
خالؿ نص كىذا مف  ،المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 04/02القانكف رقـ 

مشترؾ مع  أكشرط بمفرده  أكمنو عمى أف الشرط التعسفي ىك "  كؿ بند  05فقرة  03المادة 
شركط أخرل مف شأنو االخالؿ الظاىر بالتكازف بيف حقكؽ ككاجبات  أكعدة بنكد  أك ،بند كاحد

 أطراؼ العقد ".

لمطبقة عمى المحدد لمقكاعد ا 04/02مف القانكف  5/ 3كيتبيف  مف خالؿ تعريؼ المادة 
أف المشرع الجزائرم قد حدد معيار الشرط التعسفي بعدـ التكازف الظاىر   ،الممارسات التجارية

غير اف  ،3كىك نفس المعيار الذم إعتمده المشرع الفرنسي ،بيف حقكؽ كالتزامات أطراؼ العقد
منيا ىي القانكنيف يختمفيف في أف المشرع الجزائرم  اعتبر أف الشركط التي تجب الحماية 

                                                           

 27بتاريخ  41ج ر عدد  2004يكنيك  23المكافؽ ؿ  1425لى لعاـ ك جمادل األ 5المؤرخ في  02-04القانكف رقـ   1
 1431رمضاف  5المؤرخ في  06-10المعدؿ كالمتمـ بالقانكف  ،يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،2004جكاف 

 المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية  ،2010ت أك  18بتاريخ  46ج ر عدد  2010ت أك  15المكافؽ ؿ 
بتاريخ  56جر عدد  2006سبتمبر  10المكافؽ ؿ   1427شعباف عاـ  17المؤرخ في  306-06المرسـك التنفيذم رقـ   2
 ،يحدد العناصر االساسية لمعقكد المبرمة بيف االعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر تعسفية ،2006سبتمبر  11

 .2008فبراير  10بتاريخ  07ج ر عدد  2008فبراير  03المؤرخ في  44-08معدؿ بالمرسـك التنفيذم 
 .38.صغدكشي نعيمة، المرجع السابؽ،   3
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أم أنو  ،كيذعف ليا المستيمؾ ،كتككف محررة مسبقا ،الشركط التي يفرضيا أحد المتعاقديف
في حيف أف المشرع الفرنسي لـ يقـ بحصر دائرة  ،يحصر مجاؿ الحماية بعقكد اإلذعاف فقط

عقكد  أكالشركط التعسفية بقائمة مف العقكد بؿ جعؿ نطاقيا كؿ العقكد سكاء كانت عقكد إذعاف 
 مة.أك سم

تقتضي الدراسة بياف مدل اعتبار عقد البيع  ،كبعد التطرؽ الى التعريؼ الشرط التعسفي
 االلكتركني عقد اذعاف.

 الفرع الثاني

 مدى اعتبار عقد البيع االلكتروني عقد اذعان
ىؿ يعتبر عقد  ،يطرح التساؤؿ بالنسبة لعقد البيع االلكتركني المبـر عبر االنترنت

أـ انو أنو يعد عقد إذعاف ال  ،أ سمطاف االرادة كلمتراضي بيف المتعاقديفمة يخضع لمبدأك مس
 تمنح فيو لممشترم فرصة لمناقشة شركط العقد؟

إف ىذا التساؤؿ ينطمؽ مف مبدأ أف عقد البيع االلكتركني يتـ في حد ذاتو بإستخداـ  
حكؿ بنكد كشركط ض بيف التاجر المحترؼ كالمشترم العادم أك كيبـر عف طريؽ التف ،االنترنت

ابراـ العقد الذم  في كثير مف األحياف يتـ عف طريؽ عقكد نمكذجية ينفرد التاجر بإعدادىا 
فإذا رغب المشترم في التعاقد فإف ذلؾ يتـ  ،بصفة مسبقة ثـ كضعيا عمى مكقعو االلكتركني
 طبقا لمشركط المعدة مسبقا كال يجكز لو تعديميا.

ثـ بياف   ،ال تعريؼ عقد االذعافأك ح يقتضي األمر كلإلجابة عمى التساؤؿ المطرك   
 بعد ذلؾ ما إذا كاف عقد البيع االلكتركني يعد عقد إذعاف 
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 ال : مفيوم عقد االذعان أو 
ليتقيد بيا  ،يعرؼ عقد اإلذعاف بأنو عقد يضع شركطو الجكىرية مسبقا أحد طرفيو 

ركطو أحد المتعاقديف كال أم ىك ذلؾ العقد الذم يضع ش ،1كؿ مف يرغب في التعامؿ معو
 ،بحيث ال يقبؿ منو أم مناقشة ليذه الشركط ،يككف أماـ االخر إال التسميـ بيا كاالذعاف ليا

 .2ترفض برمتيا أكفيي بذلؾ إما تقبؿ تقبؿ كما ىي 

 ،فيعد عقد اإلذعاف صيغة إلبراـ العقكد تعتمد عمى استعماؿ نمكذج نمطي لمعقد 
كيعرضو عمى الطرؼ االخر الذم ليس لو إال  ،اقدية بصكرة منفردةيعده أحد طرفي العالقة التع

رفضو دكف اف يككف لو أف يغير في العبارات الكاردة  أكالمكافقة عمى جميع بنكد العقد كشركطو 
 .3الشركط كاألحكاـ التي يتضمنيا، لذلؾ يكصؼ ىذا العقد بأنو عقد إذعاف أكفيو 

الفقرة  03ؿ مرة في المادة ك د اإلذعاف كألكقد نص المشرع الجزائرم عمى تعريؼ عق 
المطبؽ عمى الممارسات التجارية بأنو " يقصد في مفيـك ىذا  02- 04لى مف قانكف ك األ

حرر مسبقا  ،تأدية خدمة أكاتفاقية تيدؼ الى بيع سمع  أك....عقد: كؿ اتفاؽ .القانكف بما يأتي
يمكف ىذا االخير إحداث تغيير  مع اذعاف الطرؼ االخر بحيث ال ،مف أحد أطراؼ اإلتفاؽ

  حقيقي فيو".

-06كما قاـ المشرع الجزائرم بإعادة نفس التعريؼ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  
في مفيكـ ىذا المرسـك كطبقا  ،لى الفقرة الثانية منو بأنو " يقصد بالعقدك في المادة األ4 306
كالمذككر اعاله  2004يكنيك  23ي المؤرخ ف 02-04الحالة الرابعة مف قانكف رقـ  03لممادة 

                                                           

 .19.ص المرجع السابؽ، ،الغفار أنس محمد عبد  1
 .31.ص ،،2011،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة،الحماية المدنية لممستيمؾ دراسة مقارنة ،محمكد عبد الرحيـ الديب 2
 19ص  المرجع السابؽ، ،أنس محمد عبد الغفار   3
االساسية لمعقكد المبرمة بيف االعكاف  الذم يحدد العناصر 2006سبتمبر  10المؤرخ في 06/306المرسـك التنفيذم رقـ   4

 .االقتصادييف كالمستيمكيف الذم سبؽ االشارة اليو
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حرر مسبقا مف أحد أطراؼ االتفاؽ  ،تأدية خدمة أكاتفاقية تيدؼ الى بيع سمعة  أككؿ اتفاؽ 
 مع غذعاف الطرؼ االخر بحيث ال يمكف ىذا االخير إحداث تغيير حقيقي فيو ".

كيككف اإليجاب عمى عكس العقكد األخرل في عقد االذعاف مف عمؿ الطرؼ القكم  
 ،ك ال يشاركو المتعاقد االخر في كضعيا ،حيث أنو ىك كحده الذم يضع شركط العقد ،كحده

كىك ما نص عميو المشرع  ،كىك غالبا ما يضع شركطا تخدـ مصمحتو ،كال يقبؿ مناقشة فييا
مف القانكف المدني مف أنو " يحصؿ القبكؿ في عقد االذعاف بمجرد  70الجزائرم بمكجب المادة 

  كط مقررة يضعيا كال يقبؿ مناقشة فييا ".التسميـ لشر 

مرافؽ تعد في الغالب ميمة بالنسبة الى المستيمؾ  أكإف عقكد االذعاف تتعمؽ بسمع  
تككف  أكفعميا  أكالمرافؽ احتكارا قانكنيا  أككيككف فييا احتكار المكجب ليذه السمع  ،المنتفع أك

كأف يككف صدكر االيجاب  ،كدة النطاؽسيطرتو عمييا مف شأنيا أف تجعؿ المنافسة فييا محد
 .1منو الى جميع الناس كبشركط كاحدة لمدة غير محدكدة 

كقد يظطر االشخاص الى التعاقد بشأنيا حتى كلك كانت تمؾ الشركط  
كتككف عقكد االذعاف غالبا في عقكد تقديـ الخدمات مثؿ العقكد المبرمة مع شركات  ،2جائرة

 .1يف مثؿ أصحاب خدمات الياتؼكبعض المكرد،التأميف كالبنكؾ

                                                           

لـ تكتؼ ، حيث أنو في ىذا الصدد ذعاف كتحديد شركطوكفي ىذا الشأف تكلت محكمة النقض المصرية تعريؼ عقد اإل  1
مف خصائص  "قضت بأف  ،كجب كعدـ مناقشتياالمحكمة لتكافر عقد االذعاف اف يقتصر القبكؿ عمى مجرد التسميـ بشركط الم

المنتفعيف كيككف فييا احتكار  أكمرافؽ تعتبر مف الضركريات بالنسبة الى المستيمكيف  أكعقكد االذعاف انيا تتعمؽ بسمع 
دكدة النطاؽ تككف سيطرتو عمييا مف شأنيا أف تجعؿ المنافسة فييا مح أكفعميا  أكالمرافؽ احتكارا قانكنيا  أكالمكجب ىذه السمع 

كالسمع الضركرية ىي التي ال غنى عنيا  ،كاف يككف صدكر االيجاب منو الى الناس كافة بشركط كاحدة كلمدة غير محدكدة
لمماس كالتي ال  تستقيـ مصالحيـ بدكنيا بحيث يككنكف في كضع يضطرىـ الى التعاقد بشأنيا كال يمكنيـ رفض الشركط التي 

، 25، السنة 1، المجمكعة 12/03/1974"، محمكة النقض مدني، جمسة شديدة  أك يضعيا المكجب كلك كانت جائرة
 .492ص.
 .75.، ص2010 ، مصر،دار الكتب القانكنية ،عقكد االذعاف فقيا كقضاء ،حمدأابراىيـ سيد   2
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 ،اف عقكد االذعاف رغـ كجكدىا مف الناحية العممية 2كيرل جانب مف الفقو الفرنسي 
ذلؾ ألف  ،كتخضع لمقكاعد العامة ،إال انيا ال تكجد أحكاـ خاصة تنظميا في القانكف الفرنسي

الغية في العقد بقكة  الشركط التعسفية ال تكجد إال في ىذا النكع مف العقكد التي تعتبر شركطا
األمر الذم جعؿ المشرع الفرنسي ال يضع نظاما خاصا  ،بمكجب تدخؿ القاضي  أكالقانكف 

 .كالقانكف الجزائرم االخرلعمى خالؼ بعض القكانيف  ،بيذه العقكد

كنتيجة لما سبؽ ذكره فإف ىناؾ مف يرل أف عقكد اإلذعاف تككف بذلؾ تتميز   
ألف  ،3ألخرل، لذلؾ فإف ىناؾ مف ينكر الصيغة التعاقدية ليابكضع خاص مقارنة بالعقكد ا

كيعتبرىا أنيا عبارة  ،الطرؼ المذعف ال تتكافر لو الحرية كاالختيار كىما مف أىـ سمات العقكد
. غير أف أىـ ما يالحظ ىنا أف أحد المتعاقديف 4عف مراكز قانكنية أكثر منيا مراكز تعاقدية

كالحؿ ىنا ال  ،أماـ  ظاىرة اقتصادية كليست ظاىرة قانكنيةضعيؼ أماـ االخر مما يجعمنا 
بؿ يتمثؿ في تقكية الجانب الضعيؼ حتى ال  ،يكمف في إنكار صفة العقد عمى عقد حقيقي

 .5يستغمو الجانب القكم

                                                                                                                                                                                           

1  ALI Benchenneb, Le droit algérien  des contrats ,Données fondamontales,éd  
AJED ,2011,p.39. 
2 MALAURIE Philippe et AYNES Laurent  et STOFFEL-MUNCK Philippe , Les obligations ,éd 
Deferénois,Paris,2004,p.193. 

كيبرركف ذلؾ اف العقد يفترض  ،كيعتبركنو مركزا قانكنيا منظما ،ينكر  فقياء القانكف العاـ  صفة العقد عمى عقد االذعاف  3
حيث يككف الطرؼ القكم ىك الذم  ،كىذا غير مكجكد في تصرفات االذعاف ،ض حرية المناقشةاة بيف طرفيو كما يفتر أك المس

كفي المقابؿ يرل فقياء القانكف  ،يرفض أكيممي الشركط التصرؼ عمى الطرؼ الضعيؼ كما عمى ىذا االخير سكل اف يقبؿ 
ألنو يكفي إلنعقاد العقد  ،لعقكد بصفة عامةفال فرؽ بينيا كبيف ا ،الخاص اف عقكد االذعاف تعتبر عقكدا بالمعنى الصحيح

، كىما مكجدتاف في عقد االذعاف، ارادة المكجب كارادة القابؿ، كما يكفي أف يككف الطرفاف متسأكييف مف الناحية كجكد إرادتيف
سبؽ القبكؿ القانكنية، كال يمـز التسأكم مف الناحية االقتصادية، ألف ىذا مف قبيؿ المستحيالت، كليس مف الضركرم أف ي

 .691- 690كليد صالح مرسى رمضاف، المرجع السابؽ،ص   مفأكضات.
 .31،المرجع السابؽ، ص.محمكد عبد الرحيـ الديب  4
الطبعة  ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،عقد التأميف حقيقتو كمشركعيتو دراسة مقارنة ،عبد اليادم السيد محمد تقي الحكيـ  5
 .266.،ص2003 ،بيركت ،لىك األ
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ذلؾ أف عقد  ،كما أف ىذا الخالؼ ال عالقة لممستيمؾ في عقد التجارة االلكتركنية بو 
لكف لو طبيعة خاصة  ،د يخضع لنفس النظاـ الذم يحكـ ابراـ العقكدالبيع االلكتركني ىك عق

ؿ السمع كالخدمات ماديا يجعؿ أك باالضافة الى عدـ تد ،مف حيث ابرامو بكسائؿ التعاقد عف بعد
مسألة اإلذعاف كالتعسؼ بحقكؽ المستيمؾ االلكتركني يمكف عالجيا تشريعيا كبضمانات أخرل 

 .1الميني تحمي الطرؼ الضعيؼ في مكاجية

مرافؽ تعد مف  أكخدمة  أككمف أىـ مميزات عقكد االذعاف أنيا تتعمؽ بسمعة 
 أكالمرافؽ  أككاحتكار البائع ليدذه السمع  ،المنتفعيف أكالضركريات بالنسبة لممستيمكيف 

عمى االقؿ سيطرتو عمى عمييا سيطرة تجعؿ المنافسة فييا  أك ،فعميا أكالخدمات احتكارا قانكنيا 
حيث أف أنعداـ  ،لذلؾ غالبا ما يقؿ كجكد ىذا العقد في ظؿ المنافسة الحرة ،دة النطاؽمحدك 

 .2االتكار يتيح الفرصة أماـ المستيمؾ في ايجاد منتكج بشركط كسعر أفضؿ لدل احد المنافسيف

كعمى فرض  ،كفي ظؿ المنافسة الحرة كاقتصاد السكؽ يقؿ كجكد كانتشار عقكد اإلذعاف 
ذلؾ أف  ،ككف تأثيرىا محدكدا غير مؤثر عمى الطرؼ الضعيؼ في العقدفسكؼ ي ،كجكدىا

كسكؼ يختاركف مف  ،الخدمات اليـك سيجدكف ليا أكثر مف مصدر أكاألفراد المحتاجيف لمسمع 
بينيا أحسنيـ شركطا كسعرا باالضافة الى أف مبادرة مقدمي السمع كالخدمات الى تحسيف 

  . 3األسعار كشركط البيع جمبا لمعمالء 

 ثانيا: اعتبار عقد البيع االلكتروني عقد إذعان
لذلؾ ىناؾ مف يرل اف   ،يعد المستيمؾ غالبا الطرؼ الضعيؼ في عقد البيع االلكتركني

رد  أكاعتبارات العدالة تقتضي إعتباره عقد إذعاف حتى يككف لممستيمؾ الحؽ في ابطاليا 

                                                           

 .133.ص ،المرجع السابؽ ،قدرم محمد محمكد  1

 .73.صالمرجع السابؽ،  ،مكافحة الشركط التعسفية في العقكد ،بكدالي محمد  2
 .32.صالمرجع السابؽ، ،محمكد عبد الرحيـ الديب  3



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

194 
 

كبذلؾ فإف  ،ض فيياأك العقكد يصعب التف الشركط التعسفية فييا، كذلؾ بسبب أف ىذه النكع مف
 . 1أم شرط تعسفي يستطيع المستيمؾ المطالبة بإبطالو ألنو يمثؿ إعتداء عمى مصمحتو

كمما يؤكد أف عقد البيع اإللكتركني يحمؿ صفة عقد اإلذعاف ماجاء في  نص مشركع 
برمة الكتركنيا مف عقكد تعتبر العقكد النمطية الم  »قانكف التجارة اإللكتركنية المصرم عمى أنو 

كجكاز ابطاؿ ما  ،اإلذعاف في مفيكـ القانكف المدني مف حيث تفسيرىا لمصمحة الطرؼ المذعف
كيعد شرطا تعسفيا كؿ شرط مف شأنو اإلخالؿ بالتكازف المالي  ،يرد فيو مف شركط تعسفية

 .»ككؿ شرط يتضمف حكما لـ يجر بو العرؼ ،لمعقد

حؽ المستيمؾ في  ،كرة االذعاف في عقد البيع االلكتركنيكمف اإلعتبارات التي تؤكد ف
كىك حؽ يتقرر لممستيمؾ حيف  ،العدكؿ عف العقد خالؿ مدة معينة مف تاريخ استالـ السمعة

تعاقد عمى سمعة عبر االنترنت كلـ تكف لديو امكانية مناقشة بنكد العقد كرؤية السمعة التي قاـ 
 .2بشرائيا

البيع االلكتركني يككف فيو مضمكف العقد محدد مسبقا مف ىذا باإلضافة الى أف عقد 
خاصة  ،المتعاقد كمكضكع في المكقع االلكتركني بشكؿ غير قابؿ لممناقشة فيو أكقبؿ الميني 

 .   3الخدمة ضركرية لممستيمؾ أكأف ىناؾ حاالت تككف السمعة 

                                                           

 ،تحماية المستيمؾ عبر شبكة االنترن ،، عبد الفتاح بيكمي حجازم129ص  ،مرجع سبؽ ذكره ،قدرم محمد محمكد  1
 .45.ص المرجع السابؽ،

مة كليست مف عقكد أك غير أف ىناؾ مف يرل أف عقكد التجارة االلكتركنية المبرمة عبر االنترنت ىي مف عقكد المس  2
ذلؾ أف عقد البيع االلكتركني مف خالؿ شبكة االنترنت قد يختمط مع عالقات عقدية أخرل تبـر ىي أيضا مف خالؿ  ،االذعاف

الخمط الذم قد يحدث  بيف عقد البيع االلكتركني  عدـكىك ما يحتاج الى ضركرة  ،تبط بالعقد االلكتركنيشبكة االنترنت كتر 
. إيماف مأمكف كعقد االيجار المعمكماتي ،كعقد انشاء المتجر االفتراضي ،كالعقكد االخرل المرتبطة بو كعقد الدخكؿ الى الشبكة

ثباتو، الجك  ، 2008انب القانكنية لمتجارة االلكتركنية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، سميماف، إبراـ العقد االلكتركني كا 
 .67ص.
 .129.ص المرجع السابؽ، ،قدرم محمد محمكد  3



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

195 
 

 أك ،مناقشة بنكده كبذلؾ  يعد عقد البيع االلكتركني عقد إذعاف ألف المتعاقد ال يممؾ 
حيث يتـ التعبير عف الرضا بصكرة شبو ميكانكية دكف ام  ،حتى الكقكؼ عمى كافة جكانبيا

فبمجرد النقر عمى الجياز يقبؿ المتعاقد بصكرة شبو تمقائية العقد المقترح مف قبؿ  ،تفكير أكترك 
 . 1في المكقع حيث يذعف الطرؼ الضعيؼ الذم ىك المشترم لمشركط العامة الكاردة ،التاجر

مرافؽ تعد  أككبالرجكع الى أىـ خصائص عقكد اإلذعاف كالمتمثمة في أنيا تتعمؽ بسمعة  
باالضافة  ،المنتفع مثؿ خدمات مرافؽ الغاز كالكيرباء أكمف الضركريات بالنسبة الى المستيمؾ 

رتو عمييا عمى االقؿ سيط أكفعميا  أكالى إحتكار الطرؼ القكم ليذه السمع احتكارا قانكنيا 
كبشركط كاحدة  ،كصدكر االيجاب الى الناس كافة ،سيطرة تجعؿ المنافسة فييا محدكدة النطاؽ
 ،فإف إعماؿ ىذه الشركط عمى عقد البيع االلكتركني ،عمى نحك مستمر تككف في صالح البائع

تؤدم بالقكؿ  بإنطباؽ ىذه الشركط عمى المستيمؾ  االلكتركني كما ىك الحاؿ في عقد 
  .عافاإلذ

أف اإلحتكار المكجكد في عقد اإلذعاف ال  ،غير أنو ما تجب اإلشارة اليو في ىذا الصدد 
ينطبؽ في الغالب عمى عقد البيع االلكتركني لكجكد شركات كثيرة يجدىا المستيمؾ عبر شبكة 

  .2األنترنت تعرض نفس المنتكج كبأسعار أقؿ ك بجكدة أحسف

ف كانت حماية الطرؼ الضعيؼ في   عقد البيع االلكتركني تقتضي التكسع في فكرة  كا 
عقد اإلذعاف بحيث يككف تكفره في كؿ عالقة عقدية ال يتمكف فييا أحد الطرفيف مف مناقشة 

فكؿ مف  ،إنتفاء اإلحتكار أكالشركط التي كضعيا المتعاقد الثاني بغض النظر عف كجكد 

                                                           

 .502.صالمرجع السابؽ، ،ككثر سعيد عدناف خالد  1
 ،ة االنترنتحماية المستيمؾ عبر شبك ،عبد الفتاح بيكمي حجازم .132ص  ،مرجع سبؽ ذكره ،قدرم محمد محمكد  2

 .48.ص المرجع  السابؽ،



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

196 
 

غير أنو  نظرا  لكجكد  .1ؿ المشترمالتاجر يعد بنفسو العقد كيخضعو لقبك  أكالمكزع  ،الميني
الخدمة مما يؤدم لعدـ  القكؿ بكجكد احتكار  أكمكاقع كثيرة عمى االنترنت تقدـ نفس السمعة 

 .كما أف المستيمؾ يبحث عف أفضؿ الشركط دائما لمتعاقد ،عمى االنترنت

قكد كبيدؼ التقميؿ مف حدة كصؼ عقد اإلذعاف في مجاؿ التجارة االلكتركنية كجدت الع
مقدمي  أكالمنظمة كالمعدة لتطبؽ عمى العقكد التي تبـر بيف المستيمكيف كالتجار  ،2النمكذجية
ذلؾ أف العقد النمكذجي ليس  ،حيث يختمؼ العقد النمكذجي عف عقكد االذعاف ،الخدمات

إال أنو يمكف اعتباره كسيمة مف الكسائؿ إلبراـ عقكد االذعاف ال  ،بالضركرة مف عقكد االذعاف
ف كاف العقد النمكذجي في الغالب ىك الكسيمة  ،يما في المعامالت االلكتركنية عبر االنترنتس كا 

إلبراـ عقكد اإلذعاف نظرا لسيكلة إفراغ االيجاب المكجو لمعامة في شكؿ مكتكب كعد إلنضماـ 
 3.المتعاقد المذعف

                                                           

كاالستثمار في قكاعد البيانات كعمميات  ،رغـ أف مبالغ ضخمة تستثمر في حقؿ التكنكلكجيا كاطالؽ المكاقع عبر االنترنت  1
العقكد أف غالبية  ات حقيقة عممية مفادىة التي تقـك بتنظيـ عقكدىا، إلتضحغير أنو عند النظر الى الجي ،المعالجة  كالبرمجة

كلكنيـ ليسك مف مجتمع القانكف المختص في التجارة  ،يضعيا اداريكف كماليكف ،خاصة تمؾ التي تعقد في البيئة العربية –
االلكتركني كيعطي ىذا العقد طابع مما يشكؿ خطرا عمى المستيمؾ المتعاقد باعتباره الطرؼ الصعيؼ في العقد  ،االلكتركنية
كادراكا لمجكانب  ،اقع االلكتركنية كابراـ العقكد مف خالليا يتطمب فيما كادراكا لمجكانب التقنيةذلؾ أف اعداد المك  االذعاف ،

، عمي مراح، القانكف في عصر تكنكلكجيات كاالطالع عمى الجديد مف القكانيف ،العممية لتصرفات المستيمكيف كجيات االنتاج
جزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية، كمية الحقكؽ، جامعة االتصاؿ الحديثة، النظاـ القانكني لمكمبيكتر، المجمة ال

 .150، ص. 04، العدد 2008الجزائر، 
 ،2000ف المعامالت االلكتركنية في مارس أمثمة العقكد النمكذجية العقد النمكذجي الصادر عف اليكنستراؿ في شأكمف   2

 .1998كالتجارة الفرنسية لممعامالت االلكتركنية الصادر في أكتكبر كالعقد النمكذجي الفرنسي الصادر عف غرفة الصناعة 
كىذه الصيغة مخصصة لمعمؿ بيا كنمكذج  ،شركة أكيعرؼ العقد النمكذجي أنو مجرد صيغة معدة مف قبؿ منظمة مزكدة   3

عقكد النمكذجية بأنيا عقكد كما عرفت  ال ،كالتي تتعمؽ بمكضكعات قانكنية ستبـر عند الحاجة فيما بعد ،لعقكد تبـر مستقبال
ىيئات نظامية مثؿ التجمعات  أك ،أقرتو سمطات عامة أككتحيؿ االطراؼ فييا الى نمكذج كضعتو  ،تنطكم عمى حقيقة التعاقد

، كرغـ أف العقد النمكذجي ىك الكسيمة الغالبة إلبراـ عقكد االذعاف نظرا لسيكلة إفراغ االيجاب المكجو لمعامة المينية كالكطنية
في شكؿ مكتكب كمعد إلنضماـ المتعاقد المذعف، إال أف ىذه العقكد تقيد مف حرية الطرؼ الذم ينظـ الييا في التعبير عف 
ارادتو، خمكم نصيرة، الحماية القانكنية لممستيمؾ عبر االنترنت، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد 

 .37،ص.2013معمرم تيزم كزك،،
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يمة إبراـ ىذا كتتحدد صفة عقد اإلذعاف بالنسبة لعقد البيع االلكتركني بحسب كس      
كالذم  ،ذلؾ أنو كبخالؼ عقد البيع االلكتركني الذم يبـر بكاسطة البريد االلكتركني ،األخير

فإف العقد المبـر عبر المكقع االلكتركني يككف في  ،يمكف فييا لمقابؿ مجاال لمناقشة شركط العقد
كما عمى  ،يكرالغالب عقدا نمكذجيا متضمنا شركطا نمطية عامة معدة مسبقا كمكجية لمجم

مما يجعؿ لفكرة االذعاف محال  ،برفضيا جممة أكالمتمقي إال اف يقبؿ بكافة الشركط المقررة 
 .1ليذا األسمكب مف التعاقد

كيمكف القكؿ أف اعتبار العقد  المبـر عبر المكقع ) عقد الكيب ( عقد إذعاف  
 ،و عمى شبكة االنترنتيرجع لككف شركط العقد تـ اعدادىا مسبقا مف قبؿ الميني عمى مكقع

أف يرفض كؿ  أككما عمى المستيمؾ إال أف يقبؿ بيذه الشركط كذلؾ بالنقر عمى أيقكنة القبكؿ 
كىك رأم يتماشى مع اإلتجاه الحديث الذم ال يشترط لعقد االذعاف سكل شرط  ،ىذه الشركط

مسبقا مف قبؿ  ض في شركط العقد التي تـ إعدادىاأك كاحد ىك عدـ قدرة أحد األطراؼ عمى التف
 .2الطرؼ االخر

كمما سبؽ ال يمكف إطالؽ كصؼ اإلذعاف في التعاقد االلكتركني بصفة مجردة  
أم ظركؼ كاليات ابراـ  ،بؿ يتكقؼ األمر عمى ظركؼ كحاالت كؿ تعاقد ،كفي كافة األحكاؿ

ذا  كانت ظركؼ ابراـ العقد االلكتركني تسمح بالتف ،العقد حكؿ  ض االلكتركني المتكافئأك كا 
أما  في حالة تكافر مقكمات عقد االذعاف في  .3مة أك بنكده فإننا نككف بصدد أحد عقكد المس

التعاقد االلكتركني جاز لمطرؼ الضعيؼ أم المستيمؾ االلكتركني كما ىك الحاؿ بالنسبة 
 ، كالتي أىميا سمطة القاضي في4لممستيمؾ العادم االستفادة مف الحماية القانكنية المقررة لو 

                                                           

 .502.صالمرجع السابؽ، ،كثر سعيد عدناف خالدك  1
 .196.ص المرجع السابؽ، ،سامح عبد الكاحد التيامي  2
 .42.، ص2011،االسكندرية ،دار جامعة الجديدة ،دراسة مقارنة ،مجمس العقد االلكتركني ،مصطفى أحمد أبك عمرك  3
التقميدم في تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى الكاقعة  أكتبرز اىمية تمييز المستيمؾ االلكتركني عف المستيمؾ العادم   4

كالقكاعد العامة فيما لـ يرد بو نص  ،ذلؾ أف المستيمؾ العادم تحكمو القكانيف الداخمية الخاصة بحماية المستيمؾ ،محؿ النزاع
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كىك  ،كتفسير الغمكض في بنكد العقد لصالحو ،ابطاؿ الشركط المجحفة بالطرؼ الضعيؼ
 ماسنتطرؽ لو في المطمب التالي.  

 المطمب الثاني

 الحماية من الشروط التعسفية
تعتمد  حماية المتعاقد في عقد البيع االلكتركني ضد الشركط التعسفية عمى ما أقرتو  

ألف الحرية الممنكحة لممتعاقد في ىذا  ،جاؿ كما طبقو القضاءالنصكص القانكنية في ىذا الم
كالقكة االقتصادية لمشركات التي  ،المجاؿ تقيدىا الدعاية اليائمة التي تتـ عبر شبكة االنترنت

كنطالقا مف ذلؾ كجب حماية المتعاقد مف الشركط التعسفية التي قد  .تعرض السمع كالخدمات
، لذلؾ سنتطرؽ في ىذا الفرع لمحماية القانكنية بمكجب نصكص يتضمنيا عقد البيع االلكتركني

كدكر القضاء في تفسير العقد كتعديؿ الشركط  ،تشريعية  لممتعاقد ضد الشركط التعسفية
 .بطاليا أكالتعسفية 

 لوالفرع األ 

 الحماية التشريعية ضد الشروط التعسفية
يف الكطنية عمى الحماية بيدؼ حماية المتعاقد مف الشركط التعسفية تنص القكان   

التشريعية في ىذا الصدد بإشتراط أف يتضمف العقد بعض البنكد التي تحمي متعاقد الضعيؼ، 
 .1كيعتبر اإلالغاء ىك الجزاء المناسب لمشركط التعسفية المدرجة في عقكد االستيالؾ

                                                                                                                                                                                           

كالقكاعد العامة في  ،االلكتركنية أما المستيمؾ االلكتركني فتحكمو القكاعد القانكنية الخاصة بحماية المتعامؿ بالكسائؿ ،خاص
.عمي كالقكاعد الدكلية المنظمة لممعامالت كالتجارة االلكتركنية ،فيما لـ يرد ببعض الكقائع نص خاص ،حماية المستيمؾ العادم
ربية جامعة االمارات الع ،مجمة الشريعة كالقانكف ،أثر خيار الرؤية في حماية المستيمؾ االلكتركني أحمد صالح الميدأكم،

 .190.ص ،كمية القانكف ،المتحدة
زاء المناسب لمشركط التعسفية ككذلؾ القانكف كتعبير عف الج Eliminationيستعمؿ القضاء في فرنسا عبارة االلغاء   1

 Prohibitionكما يستعمؿ أحيانا مصطمح الحظر ،المتعمؽ بإعالـ كحماية المستيمؾ كالقكانيف الالحقة لو 78/23الفرنسي رقـ 
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قانكف كسنتطرؽ الى الحماية التشريعية ضد الشركط التعسفية في القانكف الفرنسي ثـ ال
 الجزائرم 

 ال: الحماية التشريعية ضد الشروط التعسفية في القانون الفرنسي أو 
مف أىـ النتائج المترتبة عمى يعد تنكع الكسائؿ المستعممة في مكاجية الشركط التعسفية 

حيث راعى المشرع الفرنسي عدـ التضارب بيف ىذه  ،التعامؿ المباشر مع الشركط التعسفية
كتمثمت ىذه االساليب في  .طريؽ التنكع في درجة كؿ إلزاـ كؿ اسمكباالسايب كذلؾ عف 

كالتحد يد الغير الزامي لمشركط التعسفية  ،التحديد اإللزامي لمشركط التعسفية عف طريؽ مرسـك
عف طريؽ تكصيات لجنة الشركط التعسفية كمف خالؿ إعداد قائمة بالشركط المعتبرة تعسفية 

 .تمحؽ بقانكف االستيالؾ

 

 التحديد اللزامي لمشروط التعسفية :-1
 ،يتمثؿ التحديد اإللزامي لمشركط التعسفية عف طريؽ مرسـك يصدر عف مجمس الدكلة

كبذلؾ فإف اف القانكف الفرنسي كاف  يعتمد عمى مكافحة  ،بعد اخذ رأم لجنة الشركط التعسفية
مؽ بحماية المتع 1978جانفي 10المؤرخ في  78/23الشركط التعسفية عمى القانكف 
كالذم ربط الغاء الشركط التعسفية بصدكر مراسيـ تصدرىا  ،المستيمكيف ضد الشركط التعسفية

الحككمة بعد المصادقة عميو مف مجمس الدكلة كلجنة الشركط التعسفية، حيث نصت المادة 
منظمة بكاسطة مراسيـ  ،محددة ،يمكف لمشركط أف تككف محرمة  »منو عمى أنو  35/1

ككمة بعد مصادقة مجمس الدكلة كالمجنة المشكمة كفقا لمقانكف كالمسماة لجنة تصدرىا الح
 .»الشركط التعسفية 

                                                                                                                                                                                           

في حيف يطمؽ البعض عميو عبارة مفيـك  ،Pouvoir de contrôleبينما يستعمؿ البعض االخر مصمح سمطة الرقابة  ، 
 .265.ص المرجع السابؽ، ،شييدة قادة .Nullitéالبطالف 
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فإنو لـ يتـ سكل اصدار مرسـك كاحد  ،1978كمنذ بدأ العمؿ بنظاـ المراسيـ في عاـ 
لـ يمبث  ،كالذم نص عمى ثالثة أنكاع مف الشركط التعسفية ،1978مارس 24كالمؤرخ في 

لفرنسي أف ألغى كاحدا منيا، مما جعؿ الكثير مف الفقياء يحكـ عمى ىذا النظاـ مجمس الدكلة ا
  .1بشبو الفاشؿ

 تحديد الشروط التعسفية عن طريق لجنة مقومة الشروط التعسفية :-.2
مة الشركط أك تـ تحديد الشركط التعسفية في فرنسا عف طريؽ تكصيات لجنة مق 

مف بينيـ  ،عضكا 15كالتي تتككف مف  1978نفي جا 10التعسفية التي تـ إنشاؤىا بقانكف 
كتختص ىذه المجنة بفحص نماذج العقكد المعتاد عرضيا مف  ،2ممثميف لممينييف كالمستيمكيف

كما تقـك المجنة بالبحث  ،جانب المينييف عمى عمالئيـ غير المينييف الذيف يتعاقدكف معيـ
  .3كعف الشركط التي يككف ليا طابع التعسفي

 ،ىذه المجنة تباشر عمميا بناء عمى طمب مف الكزير المسؤكؿ عف االستيالؾ كقد كانت
بناء عمى طمب مف المينييف  أك ،طمب مف الجمعيات المعتمدة لمدفاع عف المستيمكيف أك

 .كما اف ليا أف تقكـ بذلؾ مف تمقاء نفسيا ،المعنييف بالشركط التعسفية

كىي  ،المستيمؾ بالشركط التعسفية كتجسدت رقابة لجنة الشركط التعسفية في إعالـ
اذا تقكـ بدراسة نماذج العقكد  ،بذلؾ نكع مف أنكاع الرقابة الكقائية لغير المينييف في ىذا المجاؿ

                                                           

 .32.ص المرجع السابؽ، ،.……مكافحة الشركط ، محمد بكدالي  1
لدل الكزير المكمؼ باالستيالؾ كتـ االبقاء عمييا بعد اصالح   1978نفي اج 10تـ إنشاء ىذه المجنة االدارية بقانكف   2 

مف ممثمي المستيمكيف اضافة الى شخصيف مؤىميف في مجاؿ القانكف كتقنيات  04مف ممثمي المحترفيف ك 04كتضـ  ،1995
يضاؼ الييـ  ،االخر نائبا لواضافة الى قاضييف أحدىما رئيسا ك  ،العقكد يتـ اختارىما بعد استشارة المجمس الكطني  لإلستيالؾ

 .محافظ الحككمة التي أسندت الى المدير العاـ لممنافسة كاالستيالؾ كقمع الغش
القكاعد الخاصة بيا في تـ ادراج كثـ بعد ذلؾ  ،1978جانفي  10مف  قانكف  38ك 36تـ تككيف ىذه المجنة بمكجب المكاد   3

بمكجب -L534  3الى   L534-1كالتي أصبحت بعد ذلؾ المكاد  L 132-5  الى L132-2قانكف االستيالؾ في المكاد 
بمكجب القانكف رقـ R.534-4  الى  R.534-1ثـ بعد ذلؾ المكاد  2010جكيمية  1المؤرخ في  737-2010القانكف رقـ 

 .18/10/2010المؤرخ في  2010-1221
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ؿ تحديد الشركط التعسفية كتكصي المينييف بعدـ ادراجيا في أك كتح ،التي يعرضيا المينيكف
عسفية قد تدعمت بصدكر المرسـك رقـ كما اف سمطات لجنة الشرك ط الت .1تعديميا أكالعقكد 

  .2كالذم منحيا دكر استشارم 1993مارس  10المؤرخ في  93-314

كقد نتج عف عمؿ المجنة العديد مف اإليجابيات تمثمت في ككف إعالف تمؾ الشركط 
كنشرىا مف شأنو أف يمارس ضغطا معنكيا غير مباشر يؤدم الى فرض التزاـ ادبي عمى 

ينتج عنو في المقابؿ  إحجاميـ عف فرض مثؿ ىذه الشركط في عقكدىـ  قد ،مجمكع المينييف
كما اف ذلؾ االعالف كالنشر بمكجبو يستطيع المستيمؾ اجراء مقارنة بيف االلتزامات  .مستقبال

 .3المتبادلة في العقد بصكرة أحسف، كيؤدم ذلؾ الى تحقيؽ نكع مف التكازف في مضمكف العقد

تشريعية  أككال يتمتع بأم سمطة قضائية  ،ذك طباع ادارمغير أنو كلككف عمؿ المجنة 
نما يمكف اف يككف ليا قدرا  ،مما جعميا خالية مف الفعالية ،فإف تكصياتيا تفتقر ألم قكة ممزمة كا 

 مف األثر اذا صاحبتيا دعاية كاسعة حتى يعتمد القاضي عمى أحكاميا.

كاعد يمكف الطعف فييا أماـ كلكف كرغـ ذلؾ نجد اف تكصيات الجنة رغـ عدـ خمقيا لق
لكف ذلؾ لـ يمنع القضاء الفرنسي الذم  كثيرا ما يستكحي أحكامو مف تكصيات ىذه  ،القضاء
كفي ىذا الصدد نجد محكمة النقض الفرنسية قد اعتمدت عمى تمؾ التكصيات في عدة  .المجنة

ع الفرنسي قانكف لذلؾ أتبع المشر  ،4حاالت مفّ أجؿ تكييؼ شركط العقد بأنيا شركطا تعسفية
                                                           

 .135.ص المرجع السابؽ، ،محمد المرسى زىرة   1
2  PEGLION –ZIKA  Claire-Marie ,op cit,p.08. 

 .429.ص المرجع السابؽ، ،عمر محمد عبد الباقي  3
4 «  Attendu que le jugement ,qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes 
susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisa seulement la négociation du 
prix de la prestation , a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le 
prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement 
d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties , était abusive et devait être réputée non 
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ازالة الشركط  أكأنشأ بمكجبو دعكل مستقمة ىي دعكل حذؼ  1988جانفي  5بقانكف  1978
 .التعسفية

كتعتبر الدعكل المرفكعة مف قبؿ جمعيات المستيمكيف المعتمدة قانكنا أماـ المحاكـ 
عسفية في كذلؾ ليس لممطالبة بالبطالف القانكني لمشركط الت ،المدنية ممنكحة ليا كحدىا فقط

كلكف لممطالبة بالحذؼ المادم ليذه الشركط مف نماذج العقكد كالتي  ،العقكد التي سبؽ إبراميا
كفي حالة صدكر حكـ عف الدعكل المرفكعة مف قبؿ جمعية  ،عادة ماتتضمف الشركط العامة

كل لذلؾ نجد ىذه الجمعية عادة ما ترفع الدع .فإف حجيتو تقتصر فقط عمى أطرافو ،المستيمكيف
كتحقؽ طابعيا  ،ضد أكبر عدد ممكف مف المحترفيف حتى تتحقؽ الحجية في مكاجيتيـ جميعا

 الكقائي.  

 2005سبتمبر  01كنفس الدعكل منحيا المشرع الفرنسي بمكجب األمر المؤرخ في  
، كالتي أعطاىا سمطة التدخؿ (DGCCRF)1 لممديرية العامة لممنافسة كاإلستيالؾ كقمع الغش 

  .2جراءات في ىذا المجاؿكاتخاذ اإل

أصبح بإمكاف جمعيات  1995ككفقا لمتعديؿ الذم نص عميو المشرع الفرنسي سنة 
كالتي درجت عمى كضع  ،المستيمكيف الحؽ في رفع الدعكل ضد المنظمات كالييئات المينية

االمر الذم  ،شركط عامة مكحدة تستعمؿ مف قبؿ المحترفيف مف اعضائيا مع المستيمكيف
 ،ىي أكثر فعالية 1988الحماية الجماعية ضد الشركط التعسفية التي جاء بيا قانكف يجعؿ 

كيؤكد ذلؾ ما إستقر عميو اجتياد  ،1978كذلؾ اماـ عدـ كفاية الحماية الفردية في قانكف 

                                                                                                                                                                                           

écrite selon la recommandation n 82-04 de la commission des clauses abusives » 
Cass.1ère civ.,19 juin 2001,JCP G2001 ,II, 10631 , note G.PAISANT. 
1  DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation des clauses 
abusives. 
2 PEGLION –ZIKA  Claire-Marie ,op cit, p .08.  
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محكمة النقض الفرنسية مف أنو  يجكز لجمعيات حماية المستيمؾ أف تمارس حقيا الممنكح ليا 
 .1اإلرادم في دعكل مرفكعة مف قبؿ مستيمؾ ماعف طريؽ التدخؿ 

 ،كيمكف القكؿ أف تكصيات لجنة محاربة الشركط التعسفية تتمتع بقيمة قانكنية كبيرة
بكف غالبا بتطبيقيا أماـ القضاء الذم أصبح ييتـ ببحث لكذلؾ طالما أف المستيمكيف يطا
را ىاما مف المصادر التي أم أف التكصيات أصبحت مصد ،تكصياتيا كالكقكؼ عمى اخر أرائيا

 .2األمر الذم يضفي عييا أىمية كبيرة ،يستند عمييا قاضي المكضكع في الفصؿ في المنازعات

غير أنو يبقى غياب القكة االلزامية لكتصيات لجنة الشركط التعسفية العائؽ األكبر في 
ة التي تنظـ ىذه حيث أنو كبالرجكع الى النصكص القانكني ،سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا

كىك  ،المجنة فإنيا ال تمنح لتمؾ التكصيات أم قكة قانكنية لكي يمكف الطعف فيو اماـ القضاء
 . 4، كأيده  مجمس الدكلة الفرنسي3االتجاه الذم سارت فيو محكمة النقض الفرنسية 

مة أك لكف ك بالنسبة  الى حماية المستيمؾ في عقد البيع اإللكتركني تبقى لجنة مق
فكجكد ىذه المجاف يشكؿ  .ركط التعسفية تمثؿ كسيمة ضغط معنكم عمى الميني المحترؼالش

                                                           

1 Cass Civ.1re,6 janvier 1994 : JCP 1994,II 22237, note G.PAISANT. 
دراسة تحميميمية مقارنة في ضكء نظرتي عقكد  ،شركط التعسفيةحماية المستيمؾ في مكاجية ال ،دأك ابراىيـ عبد العزيز د  2

 .152.ص ،2014،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،االذعاف كعقكد االستيالؾ
3 La Cour de cassation s’est prononcée dans l’arrêt CARTE PASTEL en date du 13 novembre 
1996 « les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices  
de régles dont la  méconnaissance ouvre la voie de la cassation » Cass.1er civ., 13 novembre 
1996,Bull.civ1996 ,I, 399,note G.RAYMOND.  
4  «   la Commission des clauses abusives , lorsqu’ elle émit des recommandation, n’édite pas 
des régles qui s’impose aus particuliers ou aux autorités publiques » et que , par conséquent, 
ses recommandations « ne constitue pas des décisions administratives susceptibles de faire 
l’objet d’un recours pour exés de pouvoir » CE, 16 janvier 2006, ,fédération du crédit Mutuel 
Centre Est Europe,C.PERES «  Le juge administratif et les pouvoir de recommandations de la 
commission des clauses abusives »  note G.RAYMOND. 
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االمر الذم يجعؿ الميني يمتنع عف تضميف العقكد  ،حائط صد قكم لصالح طائفة المستيمكيف
كذلؾ مخافة قياـ المجنة بفحص تمؾ العقكد كالبحث عف الشركط  ،ليذه الشركط التعسفية

صدار تكصي ،التعسفية  .1اتيا بإستبعاد تمؾ الشركط المجحفةكا 

 تحديد الشروط التعسفية عن طريق القائمة الممحقة بقانون االستيالك:-3
 ،كمف بيف الكسائؿ التي كاف قد استعمميا المشرع الفرنسي لمكاجية الشركط التعسفية

 1995حيث في سنة   ،تحددم الشركط التعسفية عف طريؽ قائمة ممحقة بقانكف االستيالؾ
ضاؼ المشرع الفرنسي ممحقا بقانكف االستيالؾ يتضمف قائمة بيانية كغير حصرية لشركط أ

كىي قائمة مستكحاة مف التعميمة  ،يمكف اعتبارىا تعسفية إذا تكافرت عنصر الشركط التعسفية 
المتعمقة بالشركط التعسفية في العقكد 1993افريؿ  05الصادرة بتاريخ  93/13ربية رقـ ك األ

 .2 1993ربي في ىذا المجاؿ ك المستيمكيف كاليادفة  الى تكحيد التشريع األ المبرمة مع

كيعد نظاـ القائمة مف أبرز األساليب التي اعتمدىا المشرع الفرنسي عند كضعو لقانكف 
حيث يقكـ ىذا األسمكب عمى افتراض الطابع التعسفي في الشركط المدرجة  ،االستيالؾ

 كقد يككف قطعيا.    ،يجكز اثبات عكسو كىك افتراض يككف بسيطا ،بالقائمة

مف قانكف اإلستيالؾ الفرنسي عمى قائمة تمحؽ بو  132/1كقد كانت  تنص المادة 
 ،كما تضـ أيضا جزء اخر يتعمؽ باالستثتاءات ،تتضمف الشركط التي يمكف اعتبارىا تعسفية

مي الخدمات حيث يتـ استبعاد تكييؼ بعض الشركط مف ككنيا تعسفية مراعاة لمصمحة مقد
 المالية رغـ ككنيا تعسفية في مجاالت أخرل.

تحتكم عمى شركط محددة عمى  Liste noireىناؾ قائمة سكداء  ،ككفقا لنظاـ القائمة
كىذا  ،كيعتبر الشرط باطال دكف الحاجة لتقدير القاضي الذم يككف دكره كاشفا ،سبيؿ الحصر

                                                           

 .152.صالمرجع السابؽ،  ،دأك ابراىيـ عبد العزيز د 1
 

2 PEGLION –ZIKA  Claire-Marie ,op cit, p. 09. 
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كالتي يضع المشرع الفرنسي فييا قائمة تضـ  Liste griseباالضافة الى نظاـ القائمة الرمادية 
 ،مجمكعة مف الشركط التي يفترض فيو أنيا تعسفية بشرط أال يقكـ الميني بإثبات عكس ذلؾ

فإنو اليعد تعسفيا حتى كلك كاف كاردا  ،عسؼ في الشرطتفإذا اثبت الميني عدـ تكافر كصؼ ال
 .1في القائمة االرشادية

القائمة السكداء كالرمادية في فرنسا انطمؽ فعميا بمكجب كفي حقيقة األمر فإف العمؿ ب
حيث أنو إعماال  ،2009مارس 18كالمرسـك المؤرخ في  2008ت أك  04القانكف المؤرخ في 

كبعد أخذ رأم لجنة الشركط التعسفية كتطبيقا ،مف قانكف االستيالؾ L132-1ألحكاـ المادة 
صدر  2008ت أك  04صادر بتاريخ ال 776/2008ألحكاـ قانكف تحديث االقتصاد  رقـ 

مف قانكف   L132-1المتضمف تطبيؽ المادة  2009مارس  18المرخ في  302المرسـك رقـ 
شرطا تعد شركطا  12كالذم تضمف قائمتيف ىي القائمة السكداء تحتكم عمى  ،االستيالؾ

ط يفترض أنيا شرك  10كالقائمة الثانية ىي القائمة الرمادية بيا  ،تعسفية كباطمة بقكة القانكف
فيي شركط  ،تعسفية بما يجعؿ الصفة التعسفية لمشرط خاضعة لمسمطة التقديرية لمقاضي

 .2يفترض أنيا تعسفية حتى يثبت المحترؼ عكس ذلؾ أكتعسفية 

ككف أف ىذه القائمة ليست ليا  ،كيعاب عمى  نظاـ القائمة الممحقة بقانكف االستيالؾ
د كسيمة لمكشؼ عف الشركط التي يثكر الشؾ في ككنيا بؿ تعتبر مجر  ،أحيانا قيمة قانكنية

كما تعتبر ىذه  .3كيتـ كضعيا اماـ القاضي لكي يسترشد بيا دكف الزامو بإتباعيا ،تعسفية
                                                           

كلكف ارتبطت تمؾ االلية بالمشرع  ،لـ يكف المشرع الفرنسي يأخذ بنظاـ القائمة السكداء كالرمادية  في قانكف االستيالؾ  1
د االلماني الذم كاف الرائد في تبني تمؾ االلية التشريعية لتحقيؽ التكازف العقدم الذم قد تخؿ بو الشركط العامة في العقك 

فقد ارتبطت تمؾ االلية بالحماية الخاصة بمكاجية الشركط التعسفية في عقد االذعاف في  ،1976ديسمبر  9كالصادر في 
،كاف كاف في فرنسا كمف خالؿ أعماؿ لجنة اعادة صياغة المانيا ككجدت فاعميتيا مف حيث القانكف كنجاحا مف حيث التطبيؽ

األخذ بفكرة القائمة السكداء كالرمادية عمى غرار النسؽ االلماني.   Chatelالبرلماف قانكف االستيالؾ، سبؽ كأف إقترح النائب ب
 .101المرجع السابؽ،ص.  محمد احمد عبد الحميد احمد،

2 PEGLION –ZIKA  Claire-Marie ,op cit,p 11 
 .144.صالمرجع السابؽ، ،دأك ابراىيـ عبد العزيز د  3 
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 ،خاصة أف الشركط التي كردت بيا جاءت عمى سبيؿ الحصر ،القائمة محدكدة القيمة كالفعالية
حيث أنو يستحيؿ كضع  ،1تصؼ بالتعسؼعمى نحك عجزت معو أف تشمؿ كافة الشركط التي ت
لذلؾ كاف مف األفضؿ كضع معايير  ،قائمة نيائية تضـ كتحصي جميع الشركط التعسفية

 .2لمعرفة عدـ التكزف في العقد

ذلؾ أنيا تبيف  ،غير أنو تبقى أىمية القائمة الذككرة  جمية  في ككنيا تمعب دكرا كقائيا
بيف  ،تي يمكف أف تؤدم الى خمؽ نزاعات في المستقبؿلألطراؼ المتعاقدة الشركط التعسفية ال

كما أف ليذه القائمة دكرا ارشاديا في مرحمة تككيف العقد يخطر المتعاقديف  .المستيمؾ كالميني
كبالتالي تعد  القائمة كسيمة لتقكية أمف   ،3بالشركط التي يمكف أف يشكبيا كصؼ التعسؼ

 .4ط التعسفيةالمستيمؾ  كتضمف لو حماية فعالة ضد الشرك 

 ثانيا :الحماية التشريعية ضد الشروط التعسفية في القانون الجزائري :
سنتطرؽ لمحماية التشريعية ضد الشركط التعسفية في القانكف الجزائرم مف خالؿ التطرؽ  

نص عميو قانكف  ككفؽ ما ،الى الكسائؿ القانكنية المستخمصة مف نصكص القانكف المدني
د المطبقة عمى الممارسات التجارية المعدؿ كالمتمـ، كما جاء في  المحدد لمقكاع 04/02

المحدد لمعناصر األساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف  306-06المرسـك التنفيذم رقـ 
 االقتصادييف كالمستيمكيف 

 الحماية من الشروط التعسفية وفقا ألحكام القانون المدني :-1

بعض الكسائؿ القانكنية التي يمكف اعتبارىا  لقد نص القانكف المدني الجزائرم عمى 
مف القانكف المدني  110حيث نصت في ىذا الصدد المادة  ،كسيمة لمكافحة الشركط التعسفية

                                                           

 .432.ص ابؽ،المرجع الس ،عمر محمد عبد الباقي  1
2 PEGLION –ZIKA  Claire-Marie ,op cit, p .271.  

 .145.صالمرجع السابؽ،  ،دأك ابراىيـ عبد العزيز د3
4 PEGLION –ZIKA  Claire-Marie ,op cit,,p .267  
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كىي كسيمة  ،عمى امكانية المجكء الى القضاء لممطالبة بتعديؿ الشركط التعسفية الكاردة في العقد
 .1كات االحتكارية لتعديؿ الشركط التعسفيةيستعمميا المتعاقد الضعيؼ ضد الميني كضد الشر 

أنو كبالرغـ مف الصياغة العامة لمنص السابؽ،  2كيرل جانب مف الفقو الجزائرم 
 110غير أنو مف األفيد اعتبار الجكـ الكارد في نص المادة  ،كارتباطو بكؿ حاالت اإلذعاف

ستيمؾ مف الشركط التعسفية مف القانكف المدني الجزائرم أداة قكية في يد القاضي لحماية الم
 .المدرجة في عقكدىـ مع المحترفيف

كباإلضافة الى الحماية المباشرة التي منحيا المشرع لمطرؼ المذعف في مكاجية الشركط 
مف  112فإف المشرع  كبمكجب نص المادة  ،مف القانكف المدني 110التعسفية بمكجب المادة 

 ،الطرؼ المذعف في مكاجية الشركط الغامضةالقانكف المدني كبيدؼ إسباغ الحماية عمى 
كىذا خالفا لمقاعدة  ،3أعطى تفسير العبارات الغامضة لمصمحة الطرؼ المذعف كلك كاف دائنا

 . 4القانكنية التي تقضي أف يككف التفسير عند الشؾ دائما لمصمحة المتعاقد المديف

المطبقة عمى  المحدد لمقواعد 04/02الحماية ضد الشروط التعسفية وفق قانون -2
 ممارسات التجارية  :ال

                                                           

ف جاز لمقاضي أ ،ككاف قد تضمف شركطا تعسفية ،إذا تـ العقد بطريؽ االذعاف  "نو أمف الؽ ـ عمى  110تنص المادة   1
كيقع باطال كؿ اتفاؽ يقضي بخالؼ  ،كذلؾ كفقا لما تقضي بو الدعدالة ،أف يعفي الطرؼ المدعف منو أكيعدؿ ىذه الشركط 

 ".ذلؾ 
 .266.صالمرجع السابؽ، ،شييدة قادة  2
ال حالة أك مف القانكف المدني تكجب التفرقة فيما يتعمؽ بتفسير العقد بيف ثالث حاالت كىي  112ك 111مف خالؿ المادتيف   3

كثانيا حالة غمكض عبارة  ،يؿأك الت أككضكح عبارة النص كىنا ال يجكز االنحراؼ عف ىذه العبارة الكاضحة عف طريؽ التفسير 
كأخيرا حالة الشؾ  ،كىنا يتعيف المجكء الى التفسير مع االسترشاد في ذلؾ بطبيعة التعامؿ كاالمانة كالثقة كعرؼ التعامؿ ،النص

 .كىنا يتعيف تفسير الشؾ لمصمحة المديف عمى أساس أف االصؿ ىك براءة الذمة ،رادة المشتركة لممتعاقديففي التعرؼ عمى اال
 79- 78ص  المرجع السابؽ، ،مكافحة الشركط التعسفية في العقكد ،محمد بكدالي

قكد االذعاف ضارا مضة في عايؿ العبارات الغأك غير أنو ال يجكز أف يككف ت "مف الؽ ـ عمى أنو  112تنص المادة   4
 ".بمصمحة الطرؼ المذعف 
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المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات  04/02حدد المشرع الجزائرم بمكجب القانكف  
كذلؾ بتعريفو لمشرط التعسفي  ،التجارية الشركط التعسفية في العقكد بيف المستيمؾ كالمحترؼ

مشتركا مع بند كاحد  أكده شرط بمفر  أكمنو كالتي تنص عمى أنو " كؿ بند  03بمكجب المادة 
شركط أخرل مف شأنو االخالؿ الظاىر بالتكازف بيف حقكؽ ككاجبات اطراؼ  أكعدة بنكد  أك

 العقد ". 

 كمف خالؿ التعريؼ السابؽ يمكف استخالص عناصر الشرط التعسفي كالمتمثمة في :

 مع مراعاة خصكصية تطبيؽ ،تأدية خدمة أكأف يكجد عقد يككف محمو بيع سمعة -
  .1مةأك عمى عقكد االذعاف فقط دكف عقكد المس 02-04نصكص القانكف 

  2أف يككف العقد مكتكبا -
 عكنا إقصاديا  أكأف يككف أحد طرفي العقد مستيمكا  -
البند الكارد في عقد اإلذعاف الى اإلخالؿ الظاىر بالتكازف بيف  أكأف يؤدم الشرط  -

د أخذ بمعيار اإلختالؿ الظاىر لتكازف حقكؽ ككاجبات أطراؼ العقد: أم أف المشرع ق
متأثرا في ذلؾ بما ذىب اليو المشرع الفرنسي بمكجب  ،العقد إلعتبار الشرط تعسفيا

ربية لسنة ك كالذم بدكره نقمو عف التعميمة األ ،مف قانكف االستيالؾ L132-1المادة 
1993 3. 
رد قائمة أك ي  كما أف المشرع الجزائرم في ىذا الصدد كعمى غرار نظيره الفرنس 

كىي تعتبر قائمة بيانية  ،02-04مف قانكف  29مف الشركط التعسفية بمكجب المادة 
                                                           

 .221.ص المرجع السابؽ، ،درماش بف عزكز  1
كلكف كؿ الكتابة الكاردة في الكثائؽ المختمفة المتعمقة بالشركط  ،المقصكد بالكتابة في ىذا الصدد ليست الكتبة الرسمية فقطك   2

كىك ما نصت عميو  ،الفاتكرة أكما ىك الحاؿ في طمب الشراء العكف االقتصادم ك أكالعامة لمتعاقد التي تصدر عف المحترؼ 
جدكؿ  أكسند ضماف  أكفاتكرة  أكيمكف أف ينجز العقد عمى شكؿ طمبية  "عمى أنو  02-04مف قانكف  02الفقرة  03المادة 

بقة لشركط البيع المراجع المطا أكسندىا تتضمف الخصكصيات  أكأم كثيقة أخرل ميما كاف شكميا  أكسند  أككصؿ تسميـ  أك
 ".العامة المقررة سمفا 

 .127المرجع السابؽ، ص. ،مكافحة الشركط التعسفية في العقكد ،محمد بكدالي  3
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ذلؾ أف  عدـ حصر قائمة  ،كىك تكجو سميـ مف مف المشرع الجزائرم ،1غير حصرية
كذلؾ يفسح المجاؿ أماـ القضاء لمحكـ  ،الشركط التعسفية يكفر حماية أفضؿ لممستيمؾ

مف  5الحالة  3إستنادا الى نص المادة  ،لقائمة بأنيا تعسفيةعمى شركط لـ ترد في ا
 .2نفس القانكف

 ،كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم أخذ بأسمكب إعداد القائمة بالشركط التي تعتبر تعسفية
فيك كبيدؼ الحماية ضد الشركط التعسفية حدد ثمانية أنكاع مف الشركط التي اعتبرىا تعسفية 

أم أف المشرع خرج عف التعبير العاـ في النصكص السابقة  ،كالبائع في العقكد بيف المستيمؾ
مف نفس القانكف كالتي كاف يمد فييا الحماية حتى بالنسبة لممحترفيف، كنص كذلؾ عمى 

  .02-04مف قانكف  38عقكبات جزائية مف خالؿ نص المادة 

المدني الذم  غير أنو يعاب عمى المشرع الجزائرم في ىذا الشأف عدـ نصو عمى الجزاء
كما أف ىذا  ،3بؿ ترؾ األامر مبيما أماـ القاضي ،يمحؽ بيذه الشركط في حالة ثبكت تعسفيا

                                                           

المحدد لمقكاعد المطبقة عمى القكاعد التجارية عمى مايمي " تعتبر بنكدا أك شركطا تعسفية  02-04قانكف 29تنص المادة   1
 سيما البنكد كالشركط التي تمنح ىذا خير :في العقكد بيف المستيمؾ كالبائع ال

 أخذ حقكقأك امتيازات ال تقابميا حقكؽ أك امتيازات مماثمة معترؼ بيا لممستيمؾ. 1
 فرض التزامات فكرية كنيائية عمى المستيمؾ في العقكد ف في حيف انو يتعاقد ىك بشركط يحققيا متى أراد 2
 مميزات المنتكج المسمـ أك الخدمة المقدمة دكف مكافقة المستيمؾامتالؾ حؽ تعديؿ عناصر العقد االساسية أك  3
 التفرد بحؽ تفسير شرط أك عدة شركط مف العقد أك التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العممية التجارية لمشركط التعاقدية  4
 الزاـ المستيمؾ بتنفيذ الزاماتو دكف أف يمـز نفسو بيا  5
 خ العقد إذا اخؿ ىك بااللتزاـ أك عدة التزامات في ذمتو.رفض حؽ المستيمؾ في فس 6
 التفرد بتغيير اجاؿ تسميـ منتكج أك اجاؿ تنفيذ خدمة  7
 تيديد المستيمؾ بقطع العالقة التعاقدية لمجرد رفض المستيمؾ الخضكع لشركط تجارية جديدة غير متكافئة". 8

ستيالؾ، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، جمعة ابك سي الطيب محمد أميف، الشركط التعسفية في عقكد اال  2
 .125، ص.2007/2008بكر بمقايد تممساف، 

 .222.ص المرجع السابؽ، ،درماش بف عزكز  3
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االسمكب يعاب عميو أنو يفرض عمى السمطات العامة أف تحرص دكما عمى اتماـ قائمة 
 .1بعدما يتبيف قصكرىا كفقا لممستجدات الحاصمة ،الشركط التعسفية مف كقت الخر

يره الفرنسي أخذ المشرع الجزائرم بنظاـ حظر الشركط التعسفية عف كعمى غرار نظ
المطبؽ عمى  02-04مف القانكف رقـ  30حيث نصت المادة  ،طريؽ مراسيـ تصدرىا الحككمة
يمكف تحديد العناصر  ،بيدؼ حماية مصالح المستيمؾ كحقكقو "الممارسات التجارية عمى أنو 

ذا منع العمؿ في مختمؼ أنكاع العقكد ببعض الشركط كك ،األساسية لمعقكد عف طريؽ التنظيـ
 ."التي تعتبر تعسفية 

السالفة الذكر أف المشرع الجزائرم أعطى الحؽ  30كيتبيف مف إستقراء أحكاـ المادة 
لمسمطة التنظيمية حؽ التدخؿ بيدؼ حماية مصالح المستيمؾ عف طريؽ التحديد المسبؽ 

باإلضافة الى التدخؿ لمنع بعض الشركط  ،المستيمكيفلمعناصر األساسية لمعقكد المبرمة مع 
 .التي تعتبر تعسفية

 : 306-06الحماية ضد الشروط التعسفية وفق المرسوم التنفيذي -3
كالتي تنص عمى تحديد العناصر  02-04مف قانكف  30عمال بأحكاـ نص المادة 

ييدؼ الى تحديد  الذم 06/306صدر المرسـك التنفيذم رقـ  ،األساسية عف طريؽ التنظيـ
العناصر األساسية لمعقكد المبرمة بيف األعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر 

  .2منو عمى الحاالت التي تعتبر البنكد فييا شركطا تعسفية 05كالذم نصت المادة  ،تعسفية

                                                           

 .137المرجع السابؽ، ص. ،مكافحة الشركط التعسفية في العقكد ،محمد بكدالي  1
تعتبر تعسفية البنكد التي يقـك مف خاللميا العكف  "عمى أنو 306-06مف المرسـك التنفيذم رقـ  05تنص المادة   2
 :تي أقتصادم بما ياإل

 عالهأ 3ك 2ساسية لمعقكد المذككرة في المادتيف تقميص العناصر األ -
 بدكف تعكيض لممستيمؾ  ،فسخو بصفة منفردة أكاالحتفاظ بحؽ تعديؿ العقد  -
 قد ف إال بمقابؿ دقع تعكيض عدـ السماح لممستيمؾ في حالة القكة القاىرة بفسخ الع -
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  يتبيف أف المشرع الجزائرم  لـ يكرد ،كمف خالؿ أحكاـ النصكص السالفة الذكر
ذلؾ ألنو أعطى لمحككمة حؽ إصدار  ،الحاالت الخاصة بالشركط التعسفية عمى سبيؿ الحصر

 .مراسيـ تنص عمى  قكائـ أخرل جديدة محددة لمشركط التعسفية

نص المشرع  ،306-06ككفقا ألحكاـ الفصؿ الثالث مف مف المرسـك رقـ  
 ،تعسفية لدل الكزير المكمؼ بالتجارةالجزائرم اقتداءا بنظيره الفرنسي عمى إنشاء لجنة الشركط ال

تتككف مف خمسة أعضاء دائميف كخمسة مستخمفيف مكزعيف  ،1كىي لجنة ذات طابع استشارم
 كاالتي :

 ممثالف عف الكزير المكمؼ بالتجارة مختصاف في مجاؿ ممارسة التجارة
 ممثالف عف كزير العدؿ حافظ االختاـ مختصاف في قانكف العقكد

 المنافسةممثالف عف مجمس 
مؤىالف في مجاؿ  ،متعامالف اقتصادياف يمثالف الغرفة الجزائرية لمتجارة كالصناعة

 قانكف االعماؿ كالعقكد 
                                                                                                                                                                                           

التنفيذ غير  أكالجزئي  أكبدكف تعكيض المستيمؾ في حالة عدـ التنفيذ الكمي  ،التخمي عف مسؤكليتو بصفة منفردة -
 الصحيح لكاجباتو.

 النص في حالة الخالؼ مع المستيمؾ عمى تخمي ىذا االخير عف المجكء الى اية كسيمة طعف ضده   -
 ؾ عمى عمـ بيا قبؿ ابراـ العقد فرض بنكد لـ يكف المستيم -
قاـ بفسخو  أكاالحتفاظ بالمبالغ المدفكعة مف طرؼ المستيمؾ في حالة ما غذا ما امتنع ىذا االخير عف تنفيذ العقد  -

 .قاـ بفسخو أكدكف اعطائو الحقفي العكيض في حالة ما إذا تخمى العكف االقتصادم ىك بنفسو عف تنفيذ العقد 
دكف أف يحدد مقابؿ ذلؾ  ،لكاجب دفعو منف طرؼ المستيمؾ الذم ال يقـك بتنفيذ كاجباتوتحديد مبمغ التعكيض ا -

 .تعكيضا يدفعو العكف االقتصادم الذم ال يقـك بتنفيذ كاجباتو
 فرض كاجبات إضافية غير مبررة عمى المستيمؾ  -
االجبارم لمعقد دكف أف  االحتفاظ بحؽ إجبار المستيمؾ عمى تعكيض المصاريؼ كاالتعاب المستحقة بفرض التنفيذ -

 يمنحو نفس الحؽ
 يعفي نفسو مف الكاجبات المترتبة عف ممارسة نشاطاتو  -
 ". يحمؿ المستيمؾ عبئ الكاجبات التي تعتبر مف مسؤكليتو -

 سالؼ الذكر. 306-06مف المرسـك التنفيذم  06المادة   1
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مؤىالف في مجاؿ قانكف  ،ممثالف اقتصادياف يمثالف الغرفة الجزائرية لمتجارة كالصناعة
 .1األعماؿ كالعقكد

مف طرؼ االعكاف االقتصادييف كتنحصر مياـ المجنة في البحث في كؿ العقكد المطبقة  
كما تصيغ تكصيات تبمغ الى الكزير المكمؼ  ،عمى المستيمكيف كالبنكد ذات الطابع التعسفي

 .2خبرة متعمقة بكيفية تطبيؽ العقكد تجاه المستيمكيف أككما يمكنيا اف تقـك بكؿ دراسة  ،بالتجارة

تنشر كؿ  أكمكنيا أف تعد كي ،كتنشر المجنة اراءىا كتكصياتيا بكؿ الكسائؿ المالئمة 
مع االشارة الى انو  ،كعيا عف طريؽ كؿ كسيمة مالئمةضمكمات المفيدة المتعمقة بمك عالم

كبالرغـ مف أىمية التكصيات التي تصدرىا كالتي تكضح فكرة الشركط التعسفية كتعمؿ عمى 
 .إال أف ىذه التكصيات تبقى ذات طابع استشارم ،محاربتيا

يأتي دكر القضاء ككسيمة  ،حماية التشريعية ضد الشركط التعسفيةكبيدؼ تعزيز دكر ال 
كىك ما سنندرسو في  ،الغائيا أكقانكنية إلعادة التكزف لمعقد عف طرؽ تعديؿ الشركط التعسفية

 .الفرع المكالي

 الفرع الثاني

 الحماية ضد الشروط التعسفية عن طريق القضاء
مف الشركط التعسفية الكاردة في عقد البيع يقـك القضاء بدكر كبير في حماية المتعاقد  

كمف أجؿ ذلؾ كجب ابراز ذلؾ الدكر مف خالؿ التطرؽ في ىذا الصدد  الى  ،االلكتركني 
 كالقضاء المقارف. ،1القضاء الجزائرم

                                                           

المحدد  06/306المعدؿ لممرسـك رقـ  03/02/2008الصادر بتاريخ  08/44مف المرسـك التفيذم رقـ  02المادة   1
 .2008فبراير  10الصادرة بتاريخ  07ج ر عدد  لمعناصر االساسية لمعقكد المبرمة بيف االعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف

 .سالؼ الذكر 306-06مف المرسـك التنفيذم  07المادة   2
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يمكف ليذا األخير بمكجبيا تعديؿ  ،يعترؼ المشرع الجزائرم بسمطة استثنائية لمقاضي      
كيعتبر ىذا خركجا  ،كذلؾ مف أجؿ اعادة التكازف بيف المتعاقديف ،لغائياإ أكالشركط التعسفية 

عف القكاعد العامة التي يقتصر دكر القاضي فييا عمى مجرد القياـ ببياف كتفسير الشركط 
 .الكاردة في العقد

مف القانكف المدني  المجكء الى القضاء لممطالبة  110فيجكز لممتعاقد كفقا لنص المادة 
نما  ال  ،غير أنو ال يمكف لمقاضي مف تمقاء نفسو أف يحكـ بذلؾ،شركط التعسفيةبتعديؿ ال كا 

 . 2يككف ذلؾ إال عف طريؽ طمب يقدمو الطرؼ المذعف

ذا رال القاضي بأف تعديؿ الشرط التعسفي ال يفي بالغرض أم ال يضمف الحماية  ،كا 
كأىـ الشركط التي ،تعسفيجاز لو أف أف يقـك بإالغاء ىذا الشرط ال ،الكافية لمطرؼ المذعف

يمكف اعتبارىا شركطا تعسفية في عقد البيع كبالتالي يجب استبعادىا في عقد البيع ىي شرط 
كالشرط الجزائي في  ،كشرط تعديؿ العقد باالرادة المنفردة لممحتكر  ،استبعاد المسؤكلية بالضماف
 .3حالة المبالغة في التعكيض

                                                                                                                                                                                           

كذلؾ بشأف  ،كالمستيمكيف المحترؼ النزاعات القائمة بيف  جزائر حؿمقاضي في اليعتبر  كقاعدة عامة مف السيؿ عمى ال   1
بينيـ كبيف المستيمكيف، كالتي يدعي ىؤالء  في العقكد المبرمة المحترؼ أك الميني قبؿ  الشركط العامة كالخاصة المحررة مف

مف المرسـك  5دة كالما 02-04مف القانكف رقـ  29االخريف أنيا تعسفية، بحيث يكفي القاضي الرجكع الى نص المادة 
......، لمحكـ بكجكد شرط تعسفي مف عدمو كذلؾ دكف الحاجة لمرجكع الى أحكاـ القانكف المدني، غير 306-06التنفيذم رقـ 

أنو يمكف أف تظير شركطا أخرل، يقـك المحترؼ بتضمينيافي عقكده التي يبرميا مع المستيمؾ، غير محتكاة في نص المادتيف 
، أم 02-04مف القانكف رقـ  3/6الحالة يمجأ القاضي الى القاعدة العامة المنصكص عمييا في المادة المذككرتيف،، في ىذه 

أنو كؿ شرط مف شأنو االخالؿ الظاىر بيف الحقكؽ ككاجبات أطراؼ العقد يعتبر تعسفي. بمقاسـ فتيحة، أثر شفافية الممارسات 
ادم كالبيئة، الصادرة عف مخبر القانكف االقتصادم كالبيئة، جامعة التجارية عمى حماية رضا المستيمؾ، مجمة القانكف االقتص

 78 77،ص ص 02،2009كىراف، العدد 
 .76المرجع السابؽ، ص.  ،مكافحة الشركط التعسفية في العقكد ،محمد بكدالي  2
كمية  ،االكاديميةمقاؿ منشكر في مجمة الباحث لمدراسات  ،سمطة القاضي في تعديؿ الشركط التعسفية ،مأك الشريؼ بحم  3

 .109.ص ،2014،العددالثاني ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الحقكؽ كالعمـك السياسية
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ف المشرع الفرنسي لـ يعط القضاء حؽ الغاء نجد أ ،كعمى خالؼ المشرع الجزائرم 
جانفي  10كىذا بمكجب قانكف  ،مرسـك يسمح بذلؾ أكالشركط التعسفية عند غياب نص 

كأناط ىذه الميمة بالسمطة التنفيذية التي تستطيع أف تحدد الشركط التي تراىا تعسفية  ، 1978
 قانكف المذككر.مف ال 35مسترشدة في ذلؾ بالمعيار العاـ الكارد في المادة 

ف كاف المشرع الفرنسي بعد ذلؾ منح لمقاضي حؽ تقدير مدل اعتبار الشركط في   كا 
المتعمؽ بتطكير  2008جانفي  03كىذ بمكجب قانكف  ،العقد تعسفية  كالغائيا  بعد ذلؾ

 .1مف قانكف اإلستيالؾ L144-4كالذم اضؼ فقرة لممادة ،المنافسة كخدمة المستيمؾ

ك المتعمؽ  1015السياؽ كبمكجب مشركع قانكف القانكف رقـ كما أنو في نفس  
 28في مادتو  02/05/2013باالستيالؾ كالذم عرض عمى البرلماف الفرنسي بتاريخ 

 .2الحؽ في استبعاد الشركط التي ليا طابع تعسفي  ،بعد تمقيو مالحضات األطراؼ ،لمقاضي

ا مع ما قضت بو محكمة االتحاد كيأتي ىذا التعديؿ الذم جاء بو المشرع الفرنسي تماشي
كالذم كسعت بمكجبو المحكمة مف سمطات  ،2009جكاف  4ربي في حكميا بتاريخ ك األ

 .3القاضي عند النظر في الشركط التي تعد تعسفية

                                                           
1 L’article L141-4 dispose que «  Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du 
présent code dans les litiges nés de son application » 
2   « Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une 
clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat  ». 

3  «   Il ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventullement 
abusive d’une clause contractuelle, mais compotre également l’oligation d’examiner d’office 
cette question dés qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet , y 
cmpris lorsqu’il sinterroger sur sa propre compétence territoriale »  Arrét de La Cour de Justice 
des  Communautés européennes ( CJCE) en date du 04 juin 2009 ,cité par PEGLION –
ZIKA  Claire-Marie ,op cit,.,p 152 
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كبالرجكع الى القضاء الفرنسي نجد أنو في  أحكاـ عديدة اعتبر بعض الشركط الكاردة  
في حيف أنو نفى عف شركط أخرل صفة  ،قضى بإبطاليافي عقد البيع االلكتركني تعسفية ك 

ففي ىذا الصدد قضت محكمة باريس في  .اإلذعاف ألنيا ال تؤدم الى اإلخالؿ بالتكازف العقدم
ة 04/02/2003 ،  1عمى أف بعض الشركط المدرجة في عقد البيع االلكتركني تعد تعسفي

كالشرط المتعمؽ بالقيد  ،اقدم باالعالـكالشرط الذم يسمح لمميني بالتخمص مف التزامو قبؿ التع
كالشرط المتعمؽ بالتحفظات حكؿ مطابقة السمعة  ،القيد الكارد عمى الرخصة القانكنية بالعدكؿ

 .المسممة

في حيف إعتبرت المحكمة شركطا أخرل غير تعسفية كالشرط المتعمؽ بالقبكؿ الكارد  
لشركة مف المسؤكلية عف الصعكبات كالشرط الذم يعفي ا ،في ديباجة الشركط العامة لمبيع

ألنيما ال يمثالف إخالال بالتكازف بيف حقكؽ ،التقنية التي يمكف أف يكاجييا العمالء عمى مكقعيا
 . 2ت األطراؼ في العقداكالتزام

                                                           

1 Tribunal de grand instance de Paris ( 1er ch.sect.Soc),04 févr.2003 
) كىي إحدل جمعيات حماية المستيمؾ، ساحيث طمبت جمعية أسرة فرن 04/07/2002ترجع كقائع ىذا الحكـ الى   2

مف المحكمة أف  (25/08/2000كالمعترؼ ليا بممارسة الحقكؽ المقررة لجمعيات المستيمكيف بالقرار الكزارم الصادر في 
الكاردة في الشركط العامة لمبيع  ،مف قانكف االستيالؾ 1-132تقرر اعتبار بعض الشركط تعسفية كفقا لنص المادة 

كىي شركة بيع عف بعد تستخدـ شبكة االنترنت لتقترح عمى  ,voyeges Pére-Noel frكاسطة شركة المكضكعة ب
تحذير قضائي تحت طمبت الغاء ىذه الشركط كتكجيو المستيمكيف مف خالؿ مكقعيا سمع استيالكية كرحالت باالتفاؽ، حيث  

مف قانكف المرافعات  700أكرك تطبيقا لممادة  7600ليا مبيمغ التيديد بالغرامة التيديدية، كالزاـ الشركة المدعى عمييا بأف تدفع 
 كالتجارية.
 Tribunal de grande instance de) 2006مارس  15كما كأنو في حكـ اخر ترجع كقائع ىذا الحكـ الى          

Bordeaux 1 ch Civile,11 mars2008   رفعت جمعية االتحاد الفدرالي لممستيمكيف دعكل عمى شركةC  Discount  
كذلؾ لتقرير عدـ مشركعية أك تعسفية بعض الشركط الكاردة في الشركط العامة لمبيع المكضكعة بكاسطة الشركة عمى شبكة 
االنترنت، كطمبت ىذه الجمعية مف المحكمة ابطاؿ الشركط مع الزاـ الشركة بإالغاء ىذه النكد مف الشركط العامة تحت تيديد 

ا مف الزاـ المستيمؾ بطمبات تكميمية غير التي طمبيا ىك مف قبؿ الشركة، كما طمبت التعكيض كنشر بالغرامة التيديدية كمنعي
الحكـ محتكيا عمى ىذه الشركط في ثالث صحؼ يكمية كطنية كفي مكقع الشركة. حيث اعتبرت المحكمة فبعض الشركط 

برت شركطا أخرل غير تعسفية مثؿ الشرط الذم تعسفية منيا الشرط الذم يقرر أف مدة التسميـ ليست نيائية، في حيف اعت
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كما نجد أف المشرع المصرم أعطى لمقاضي سمطة تفسير العبارات الغامضة  
كذلؾ كفقا  ،كسمطة إبطاؿ الشركط التعسفية ،دينام أكلمصمحة الطرؼ المذعف سكاء كاف دائنا 

تعتبر العقكد   مف مشركع قانكف التجارة االلكتركنية المصرم مف أنو " 18لما كرد في المادة 
النمطية المبرمة الكتركنيا مف عقكد اإلذعاف في مفيـك القانكف المدني مف حيث تفسيرىا 

 .مف شركط تعسفية "لمصمحة الطرؼ المذعف كجكاز ابطاؿ ما يرد فييا 

يعتبر االلتزاـ العاـ بالسالمة مف أىـ  ،كاضافة الى الحماية مف الشركط التعسفية
كىك ما سنتعرض لو بالدراسة في المبحث  ،الضمانات التقميدية لتنفيذ عقد البيع االلكتركني

 التالي.

 المبحث الثاني

 االلتزام بضمان السالمة
سكاؽ بالعديد مف المنتجات التي لـ تكف معركفة نتج عف التطكر التكنكلكجي تمكيؿ اال

كبالرغـ مما تحققو ىذه المنتجات مف سيكلة في الحياة اليكمية الى درجة أنو أصبح  ،مف قبؿ
غير أف أحدا ال يمكنو أف ينكر أف حجـ  ،ينظر الى الكثير منيا عمى أنو ضركرم كليس كماليا

 اصة بعد انتشار التجارة االلكتركنية.األضرار التي تسببيا ىذه المنتجات قد ارتفع خ

كيعتبر المنتجكف كالباعة ىـ المتسببكف في المخاطر كاالضرار التي برزت بعد استعماؿ 
كذلؾ لعدـ احتراميـ االلتزامات القانكنية الصارمة في مجاؿ البيع  ،تمؾ المنتجات الحديثة

                                                                                                                                                                                           

ينص عمى انو بعد الطمب كالكفاء ال يككف العرض ساريا اال في حدكد المخزكف المتاح.نقال عف ككثر سعيد عدناف خالد، 
 538- 439المرجع السابؽ، ص 
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 1ختارك خرؽ قكانيف ضماف السالمةفإ ،في البيع العادم ك البيع االلكتركني ،كالتصنيع كاالنتاج
 .2لكية لمصالحيـ الشخصية عمى حساب المستيمكيفك بإعطاء األ

كصارت ىذه  ،كقد ترتب عف التطكر الصناعي فصؿ عممية االنتاج عف عممية التكزيع
العممية االخيرة بيد شركات كبيرة ينحصر دكرىا في استخداـ أساليب الدعاية المختمفة إلقناع 

 ،. كقد نتج عف ذلؾ عزؿ المستيمؾ عف المنتج3ىمية السمعة كاالقباؿ عمى اقتنائيا المستيمؾ بأ
كليس عمى  ،كصار المشترم لمسمعة يعتمد بشكؿ أساسي عمى بعض البيانات المرفقة بالسمعة

كقد أدل كؿ ذلؾ الى ظيكر اخطار مف  ،متخصص يكشؼ لو أسرارىا ككيفية التعامؿ معيا
كنتيجة لذلؾ كاف مف الطبيعي أف  ،عدـ دقتيا أككفاية البيانات نشأت عف عدـ  ،طبيعة أخرل

 .يتسع حجـ االضرار التي تسببيا المنتجات الصناعية

                                                           

العمؿ عندما نادل بعض الفقياء في في عقد 20 كبداية القرف  19ؿ مرة في نياية القرف ك برزت فكرة االلتزاـ بالسالمة أل  1
فرنسا بضركرة تحميؿ أرباب العمؿ المسؤكليية عما يصيب العماؿ داخؿ المصانع ثـ تبعيـ القضاء الفرنسي ليجسد ىذه الفكرة 

أما في التشريع الجزائرم فيجب التفرقة بيف  ،في عقد النقؿ البحرم 1911نكفمبر 21ؿ مرة مف خالؿ محكمة النقض في ك أل
المؤرخ في  75/74، فنجد نصكصا قميمة تضمنت فكرة االلتزاـ بالسالمة منيا االمر رقـ 1989تيف، مرحمة ماقبؿ سنة مرحم
المتضمف قانكف العقكبات كالمعدؿ  08/06/1966المؤرخ في  156-66المعدؿ كالمتمـ لالمر  17/07/1975

ف الغش في بيع السمع كالتدليس في المكاد الغذائية لمباب الرابع المعنك  435ك  429كالمتمـ.......، حيث أضاؼ المكاد 
المؤرخ في  05-85المتعمؽ بتسميات المنشأ، كالقانكف رقـ  16/07/1976المؤرخ في  65-76كالطبية، كاالمر رقـ 

، كالتي أصدر فييا المشرع نصكصا 1989المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا المعدؿ كالمتمـ، ثـ مرحمة ما بعد  16/02/1985
المتعمؽ بالقكاعد  1989المؤرخ في  02-89عديدة ذات صمة، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مايمي : القانكف رقـ 

سنة  41المتعمؽ بالتقييس ج ر عدد  06/2004 23المؤرخ في  04-04العامة لحماية المستيمؾ ) الممغى(، كالقانكف 
مكرر 140المعدؿ كالمتمـ لمقانكف المدني ف خاصة المكاد  20/07/2005المؤرخ في  10-05، كالقانكف رقـ 2004

سنة  50المتعمؽ بالجكدة كقمع الغش ج ر رقـ  30/01/1990المؤرخ في  90/39، كالمرسـك التنفيذم رقـ 01مكرر140ك
1990. 

ية ( دراسة الضماف في عقكد البيع الكالسيكية كااللكتركنية )ضماف التعرض كاالستحقاؽ كالعيكب الخف،معزكز دليمة  2
 .234 .،ص2014،تيزم كزك ،جامعة مكلكد معمرم ،ةاه،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسيرسالة دكتكر ،مقارنة

دراسة مقارنة بيف القانكف الفرنسي  ،ضماف سالمة المستيمؾ مف أضرار المنتجات الصناعية المبيعة ،جابر محجكب عمي  3
 .04.ص ،1998،مصر،دار النيضة العربية ،،كالمصرم كالككيتي
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كانت تطبؽ  النصكص القانكنية  ،كمف أجؿ حماية المستيمؾ ضد المنتجات الخطيرة
غير كالتي تقضي بأنو يعد منتجا خطيرا عمى الصحة كالسالمة اذا كاف  ،الخاصة بالمطابقة

ف كانت في كاقع االمر القكاعد المتعمقة بالمطابقة ال  ،مطابؽ لمرغبة المشركعة لممستيمؾ كا 
تكفي كحدىا في الحاالت التي تتعرض فييا السالمة الجسدية لألشخاص  لمخطر، فقيـ الصحة 

اقتصادية لذلؾ كجب كضع قكاعد اكثر  أككالسالمة ىي أكبر مف أف تككف مجرد مصالح مادية 
  .1بشأنو صرامة

كيعتبر التعقيد المتزايد لممنتجات كالخدمات المعركضة في السكؽ مف بيف االسباب التي 
كمف اجؿ حماية المستيمؾ مف ،كجعؿ اثارىا أكثر جسامة ،جعمت الحكادث في تزايد مستمر

 .2ظير مبدأ االلتزاـ العاـ بالسالمة ،مخاطر المنتجات الخطيرة

لتو الخركج عف أك مف خالؿ مح ،3سالمة مف صنع القضاءتعتبر فكرة االلتزاـ العاـ بال
كالتي لـ تتفؽ كمستجدات العصر  ،المفيـك التقميدم لممسؤكلية المدنية القائمة عمى الخطأ

حيث بدت قاصرة عف تحقيؽ الحماية القانكنية لممضركريف مف أضرار المنتجات  ،الحديث
 .4الحديثة عمى السالمة الجسدية لألشخاص

                                                           

1  CALAIS Auloy,FRANK Steinmentz ,Droit de la consommation,4eme éd,Dalloz, Paris 
,1996,p236 

في مبدائيا عمى ضركرة كضع سياسة كتشريعات تكفؿ حماية  1986نصت تكجييات االمـ المتحدة الصادرة في عاـ   2
ا كقد ت جميع الدكؿ بكضع معايير لسالمة المنتجات كجكدتيكما ألزم ،المستيمكيف مف االخطار التي تيدد سالمتيـ كصحتيـ

  .407مؤكدا لذلؾ،، سيد محمد سيد شعرأكم، المرجع السابؽ،ص. 1999كجاء تكجيو 
حيث يحدث احيانا أف تككف السمعة  الخفية ، اف الجيكد القضائية لـ تقؼ عند ضماف االضرار التي تنشأ عف عيكب المبيع  3

 أكيا تنطكم عمى خطكرة ذاتية يؤدم ظيكرىا بصفة مفاجئة الى إلحاؽ  الضرر بالمستيمؾ في نفسو خالية مف كؿ عيب كلكن
 .كمف بينيا االلتزاـ بضماف السالمة ،لذلؾ اتجيت جيكد المحاكـ الفرنسية الى ارساء دعائـ أخرل تمـز المحترؼ ،في أمكالو

دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  حساني عمي، االطار القانكني لإللتزاـ بضماف في  المنتكجات،
 .136، ص.2011/2012جامعة ابي بكر بمقايد، تممساف، 

رسالة  ،دراسة في إطار قكاعد المسؤكلية المدنية ،االلتزاـ بضماف السالمة في المجاؿ البيئي ،نيمو أحمد فكزم أحمد محمد  4
 .04.ص،2012،مصر ،جامعة بنيا ،كميىة الحقكؽ ،دكتكراه
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التجارة االلكتركنية يظير االلتزاـ العاـ بالسالمة كإلتزاـ مستقؿ في عقد البيع مجاؿ   كفي
ككف أف عقد البيع أصبح في ظؿ التقدـ الصناعي كتعقد األجيزة يفكؽ غيره مف  ،1االلكتركني

كتزداد  ،العقكد بسبب ما ينتج عنو مف مخاطر تيدد المستيمؾ كالمستعمؿ لممنتجات الصناعية
 ،لنسبة لممستيمؾ االلكتركني الذم يشترم السمعة مف مكقع عمى شبكة االنترنتىذه المخاطر با

زيادة عمى التنكع الكبير لمسمع المعركضة عمى  ،دكف أف يتمقى معمكمات كافية عنيا مف البائع
 .2كىك االمر الذم يفرض احتراـ معايير السالمة ،االنترنت

نفيذ عقد البيع االلكتركني مف خالؿ كسنقـك بدراسة مبدأ االلتزاـ بالسالمة كضماف لت
كالى مضمكف االلتزاـ بضماف السالمة كالمسؤكلية الناشئة  ،ؿك مفيكمو في المطمب األلالتطرؽ 

 عف االخالؿ بو في المطمب الثاني.

 لوالمطمب األ 

 مفيوم االلتزام بضمان السالمة
كبياف أىميتو،  ،يتحدد مفيكـ االلتزاـ بضماف السالمة مف خالؿ التطرؽ الى تعريفو 

 كباالضافة الى ابراز الدكر الكقائي الذم يقـك بو ىذا المبدأ كمف خالؿ بياف طبيعتو

 لوالفرع األ 

 تعريف االلتزام بضمان السالمة
 ،لككنو التزاـ حديث النشأة ،ترجع أىمية كضع تعريؼ محدد لإللتزاـ بضماف السالمة        

ظريات العامة المشابية لو، كخاصة في مجاؿ كألنو يقد يختمط كنظرية عامة مع بعض الن

                                                           

خاصة  ،جو تقنية معقدة عمى الكثير مف المخاطر المادية كالمعنكية لإلنسافأك تنطكم المعامالت االلكتركنية بماتحممو مف   1
بالنسبة لممستيمؾ الذم أصبح في حاجة ماسة لحمايتو مف االضرار التي قد يتعرض ليا بصدد التعامؿ مع التكنكلكجيا المتقدمة 

 .127، محمد حسف رفاعي العطار، المرجع السابؽ، ص.و الحياةفي كافة ػكج
2
 NAIMI  CHARBONNIER Marine ,op.cit,p 170. . 
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ؿ مرة في ك تطبيقو في بعض العقكد  كعقد النقؿ، حيث قضت بو محكمة النقض الفرنسية أل
لذلؾ كمف أجؿ كضع تعريؼ محدد لإللتزاـ بالسالمة  سنتعرض لفكرة  ،1 1911عقد النقؿ سنة 

 .لتزاـثـ نصؿ لتعريؼ ىذا اال ،السالمة التي تعد جكىر ىذا االلتزاـ

كتعرؼ السالمة بأنيا الحالة التي يككف فييا التكامؿ الجسدم كالصحي لممتعاقد مضمكنا      
مف أم اعتداء يسببو لو تنفيذ االلتزامات التعاقدية في االتفاؽ المبـر بيف ىذا االخير كبيف ميني 

الجية التي يمتـز بأف يكصؿ المسافر مثال معافى الى  ،فالناقؿ عمى سبيؿ المثاؿ ،2محترؼ
كيشمؿ ىذا االلتزاـ الكقت مف المحظة التي يركب فييا ىذا المسافر كسيمة النقؿ الى  ،يقصدىا

 .3لحظة نزكلو منيا

ألنو عندما تككف  ،كتعتبر السالمة بيذا المعنى مفيـك أحادم الجانب غير قابؿ لمتجزئة 
ذلؾ أف التنفيذ ال يحتمؿ  ،فال يمكف التعبير عنيا بطريقة ك سط ،السالمة ىي محؿ االلتزاـ

النقصاف، كلذلؾ كمف أجؿ الكفاء بيا يجب أف تغطي السالمة كؿ مدة االلتزامات  أكالزيادة 
 كأف تككف مطمقة ال يشكبيا أم نقص.  ،المتكلدة عف العقد الذم أنشأىا

كىذا األخير يقصد بو  ،كبعد تحديد المقصكد بالسالمة يمكف تحديد محؿ ىذه السالمة 
كذلؾ معناه السيطرة عمى سمكؾ  ،ر المديف عمى العناصر التي يمكف أف تسبب الضررأف يسيط

  .4عمى االشياء المستخدمة في تنفيذ العقد أكاالشخاص 

                                                           

1« C’est  dans l’arret Zbidi Hamida  Ben  Mahmoud rendu par la Cour de cassation le 21  
novembre 1911,qu’a été cosacrée l’existance d’une obligation contractuelle de sécurité a la 
charge de transporteur » Cass.civ.21 novembre 1911,D.1923 ,p.253,cité par BRUNAEU 
Laurent ,Contribution à l’étude des fondements de la protection du contractant.,thèse de 
doctorat, université des sciences sociales de Toulouse,2005 ,p.130. 

 

دار  ،دراسة مقارنة ،االلتزاـ بضماف السالمة في عقكد السياحة في ضكء قكاعد حماية المستيمؾ ،عابد فايد عبد الفتاح فايد  3
 .22 .،ص2010 ،مصر،الكتب القانكنية

 . 411سيد محمد سيد شعرأكم، المرجع السابؽ،ص. ،213ص المرجع السابؽ، ،عبد القادر أقصاصي  4
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بأنو التزاـ يتمثؿ في سيطرة المديف  1كمما سبؽ ذكره يمكف تعريؼ االلتزاـ العاـ بالسالمة 
يتمثؿ االلتزاـ بالسالمة في كما  .سديةعمى االشخاص كعمى االشياء التي تحدث االضرار الج

كالتزاـ المنتج بضماف سالمة  ،ضررا ماديا في جسدهبالمتعاقد التزاـ المديف بأف ال يمحؽ 
كتنفيذه بطريقة كاممة يستمـز  ،2الخطرة أكالمستيمؾ مف االضرار الناتجة عف المنتجات المعيبة 

ليا الدائف كالتصرؼ حياؿ ىذه  كىي تكقع االخطار التي يمكف أف يتعرض ،خطكة مزدكجة
 .3التقيميؿ مف أثارىا أكاالخطار أما بمنع كقكعيا 

بأنو التزاـ يقع عمى عاتؽ البائع  ،كيعرؼ االلتزاـ بالسالمة في عقد البيع مكضكع الدراسة 
تج بالعمـ نكما يعرؼ بأنو التزاـ الم.كذلؾ بعدـ إلحاؽ ضرر باالشخاص كاالمكاؿ ،المحترؼ

 4كذلؾ حتى يتحقؽ في ىذا البيع االماف الذم يتكقعو المشترم عند إستعمالو ،بعيكب المبيع
كيعرفو البعض االخر بأنو قياـ البائع المحترؼ بتعكيض المستيمؾ عف االضرار التي تصيبو ،

   .5مخاطر السمعة المبيعة أكجراء عيكب 

فيك ييدؼ الى  ،ابؽكيأخذ  االلتزاـ بالسالمة في عقد البيع االلكتركني نفس المعنى الس 
الخدمة التي قد تنطكم عمى خطكرة، كتككف مصدر  أكتكفير األماف لممستيمؾ في السمعة 

                                                           

الجزائرم الى مفيـك االلتزاـ بالسالمة مف خالؿ تحديد المقصكد بضماف سالمة المنتكج في قانكف االستيالؾ  تطرؽ المشرع  1
أمنو  أكتكج يجب أف يتكفر عمى الضمانات ضد كؿ المخاطر التي مف شأنو أف تمس صحة المستيمؾ نبأنو كؿ م 02-89رقـ 
االمكاؿ بسبب  أكلتزاـ ضماف الضرر الذم يصيب االشخاص كعمى المتدخؿ عند االقتضاء اال ،تضر بصالحو المادية أك

المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ  02-89مف قانكف  02راجع في ذلؾ المادة  ،العيب كتحمؿ الجزاء الذم يقرره القانكف
عمؽ بالقكاعد العامة المت 25/02/2009المؤرخ في  03-09مف القانكف  94الذم تـ الغاؤه بالمادة  1989لسنة  06ج ر عدد 

-90، كما نص المشرع عمى ىذا االلتزاـ في المادة الثالثة مف المرسـك التنفيذم رقـ 2009لسنة  15لحماية المستيمؾ ج ر 
 .1990لسنة  40المتعمؽ بضماف المنتكجات كالخدمات، ج ر، عدد  15/09/1990المؤرخ في  266

 ،المدني الجزائرم كفؽ اخر التعديالت كمدعـ بأحدث اجتيادات المحكمة العميامصادر االلتزاـ في القانكف  ،بمحاج العربي  2 
 .57،ص.2015،الجزائر ،دار ىكمو،ؿ، المصادر االرادية العقد كاالرادة المنفردةك الجزء األ

 .14، المرجع السابؽ، ص.نيمو أحمد فكزم أحمد محمد  3
جامعة ابك بكر بمقايد  ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،مذكرة ماجستير ،دراسة مقارنة ،التزاـ المنتج بالسالمة ،المر سياـ  4

 .13.، ص2008/2009 ،تممساف
 .372.،صالمرجع السابؽ ،مكفؽ حماد عبد  5
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عالمو  كتنبييو الى تمؾ الخطكرة  بحيث يجب أف يتحقؽ مف  ،1ضرر لو كلممحيطيف بو، كا 
 ضماف السالمة كاالماف الذم يتكقعو المستيمؾ كفؽ ما يتفؽ مع التقدـ العممي كالتكنكلكجي

كتظير أىمية  كجكد مبدأ االلتزاـ التعاقدم بالسالمة في التكازف بيف حفظ المبادئ  .2القائـ
 كاحتراـ حرية تعاقد األطراؼ. ،الكاجب مراعاتيا بمكجب قكاعد النظاـ العاـ

 الفرع الثاني

 أىمية االلتزام العام بالسالمة
المنتجات الناجمة عف   يمثؿ االلتزاـ بضماف السالمة كسيمة ميمة لمكقاية مف مخاطر 

كما أنو يمعب في ذات الكقت  ،فيك يعد أداة لإلجراءات الكقائية مف الحكادث ،التطكر العممي
 .دكرا عالجيا في تعكيض االضرار الناجمة عف تقديـ الخدمات كالمنتجات

 ال : الدور الوقائي لإللتزام بضمان السالمةأو 
كذلؾ انطالقا مف قانكف قمع الغش  ،قائيةيعد االلتـز بالسالمة أساس االجراءات الك  

حيث استيدؼ ىذا القانكف منع كقكع المستيمؾ ضحية الغش  ،1905الصادر في فرنسا عاـ 
يركجكف  أككلـ يكتؼ ىذا القانكف بتكقيع جزاءات عمى مف يقمدكف  ،في السمع المباعة لو

دارة بأف تنظـ عف كانما خكؿ جية اال ،منتجات تمثؿ خطكرة عمى صحة االشخاص  كسالمتو
طريؽ مراسيـ العناصر الداخمة في تككيف المنتجات كما يمكف أف يرد عمى ىذه العناصر مف 

 .معالجة
                                                           

 ،ما عند ابراـ العقدإغير أنيما يختمفاف في ككف أف االلتزاـ باالعالـ يظير  ،قد يمتبس االلتزاـ بالسالمة بااللتزاـ باالعالـ  1
ما ذلؾ أف متطمبات تحقيؽ ضماف  ،فالتزاـ البائع الميني بإعالـ المشترم يجد أساسو في االلتزاـ بضماف السالمة ،أثناء تنفيذه كا 

كانما تكجب عميو أيضا احاطتو عمما بما ينطكم  ،سالمة المشترم تكجب عمى البائع ليس فقط تسميـ مبيع خالي مف العيكب
لذلؾ يعد االلتزاـ باالعالـ تابعا  ،ى االحتياطات الكاجب اتخاذىا لتجنب تمؾ المخاطرعميو المبيع مف أخطار كلفت نظره ال

، كأكؿ خطكة مف خطكات تنفيذ االلتزاـ بضماف مة لتحقيؽ السالمة عندما يتخذ شكؿ التحذيريكيعد كس ،لاللتزاـ بضماف السالمة
نيمو أحمد فكزم  الداة محؿ االلتزاـ، كالتي قد تيدد سالمتو.السالمة، ىي قياـ أحد المتعاقديف بإعالـ المتعاقد االخر بخطكرة ا

  24 -23، المرجع السابؽ، ص  أحمد محمد
 .329.ص المرجع السابؽ، ،معزكز دليمة  2
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كضع المشرع الفرنسي نكعيف  ،كمف أجؿ كفالة احتراـ القكاعد التنظيمية في ىذا الصدد  
كرد المسؤكؿ عف المست أككىي خاصة بالمنتج   (auto-contrôle)الرقابة الذاتية  ،مف الرقابة

ؿ في السكؽ، كالرقابة االدارية تباشرىا االدارة بكاسطة العامميف أك ؿ مرة لمتدك طرح السمعة أل
ا كبمسألة سالمة االشخاص  ،كيعتبر ىذيف النكعيف مف الرقابة مرتبطاف بالمطابقة ،1فيي

   .2باعتبارىا تابعة لمسألة المطابقة

خاصة في  1905ية الصادرة بمكجب القانكف كبعد أف ظير عدـ كفاية الحماية القانكن 
جد كسائؿ أك الذم  1978حالة كجكد منتج خطير يستمـز اتخاذ اجراءات سريعة، صدر قانكف 

اذا يسمح ىذا القانكف باتخاذ اجراءات مناسبة إلزالة خطر المنتجات التي تدخؿ  ،جديدة لمحماية
غير اف  ،كليس ممحقا بالمطابقةحيث تـ اعتبار ضماف السالمة ىدفا قائما بذاتو  ،السكؽ

جكيمية  21السمطات العامة لـ تمجأ الى ىذا القانكف اال في حاالت نادرة لذلؾ صدر قانكف 
 .3 (La loi Lalumière)المتعمؽ بسالمة األشخاص  1983

                                                           
1
 ،كتشكؿ خطرا عمى صحة كسالمة المستيمؾ ،اذا تبيف أف المنتجات غير مطابقة لمقكاعد القانكنية كالتنظيمية السارية المفعكؿ  

يمكنيـ  حجز  ،دىـ الشؾ فقط عف ذلؾأك كاذ ر  ،معامميف باالدارة بمكجب سمطاتيـ الخاصة حجز ىذه المنتجات الخطيرةيمكف لم
ألنيا تخكؿ لعماؿ  ،كتعد ىذه القكاعد استثناء عمى قاعدة الفصؿ بيف السمطات ،تمؾ المنتجات غاية ظيكر نتائج الفحص

  ،ء بككف ىصحة كسالمة االشخاص في خطركيبر ىذا االستثنا ،االدارة صالحيات شبو قضائية
 CALAIS Auloy,FRANK Steinmentz ,op,cit,pp240 241 -نقال عف

2 CALAIS Auloy,FRANK Steinmentz ,op,cit, p.240.  
جميع المنتجات كالخدمات يجب اف تتضمف حاؿ استعماليا في ظركؼ  "عمى اف  1983لى مف قانكف ك نصت المادة األ  3

 ".السالمة التي يمكف تكقعيا بشكؿ مشركع كأال يترتب مساسا بصحة االشخاص  ،ميني اف يتكقعياأخرل يمكف لم
Article L221-1dispose que « Les produits et les services doivent, dans des conditions 
normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le 
professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter 
atteinte à la santé des personnes ». 

مف قانكف حماية المستيمؾ عمى انو " كؿ منتكج سكاء كاف  02كىك نفس المبدأ الذم نص عميو المشرع الجزائرم في المادة 
أك خدمة ميما كانت طبيعتيف يجب اف يتكفر عمى ضمانات ضد كؿ المخاطر التي مف شانيا أف تمس بصحة شيئا ماديا 

 المستيمؾ أك أمنو أك تضر بمصالحو المادية ".



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

224 
 

عمى إنشاء لجنة سالمة المستيمكيف تتمثؿ كظيفتيا في جمع  1983كقد نص قانكف 
ناشئة عف المنتجات كاقتراح اراء لمجيات المعنية باالجراءات الكقائية المعمكمات عف الحكادث ال

كما سمح ىذا القانكف لمسمطات العامة اف  ،1التي يمكف اتخاذىا مف اجؿ الكقاية مف مخاطرىا
تتخذ عف طريؽ قرارات كزارية االجراءات العاجمة لمعالجة كؿ خطر حاؿ ييدد سالمة 

 .2المستيمكيف

اف فعالية القكاعد الكقائية الخاصة بسالمة المنتجات ظيرت كما أنو كمف أجؿ ضم
كالتي منيا مبدأ الحيطة الذم نشأ في قانكف حماية  ،أدكات قانكنية اخرل مكممة ليذه القكاعد

كالذم يعد مكمال كمساعدا  ،ثـ انتقؿ بعد ذلؾ الى مجاؿ صحة كسالمة المستيمؾ ،ال أك البيئة 
حيث يمكف لمسمطات العامة اف تتدخؿ بمجرد إحتماؿ قياـ  ،المةلمبدأ االلتزاـ العاـ بضماف الس

غير أنو البد مف مف تكممة ىذا النظاـ الكقائي بنظاـ ،خطر معيف حتى كلك كاف غير مؤكد
 عالجي لجبر تمؾ االضرار الناتجة عف مخاطر المذككرة.

 ثانيا : الدور العالجي لإللتزام بضمان السالمة :
ستخالص االلتزاـ بضماف السالمة ترتكز في البداية عمى الت القضاء إلأك كانت مح

فيعتبر المديف مسؤكال عف اصابة المتعاقد معو  ،اعتبار ىذا المبدأ دائما التزاما بتحقيؽ نتيجة

                                                                                                                                                                                           

كأىـ ما يالحظ عمى ىذيف النصيف الجزائرم كالفرنسي ىك عدـ االشارة الى فكرة العقد، األمر الذم يؤكد أف االلتزاـ بالسالمة لـ 
قاصرا عمى المجاؿ التعاقدم الذم نشافيو، بؿ ىك ينشأ مف متطمبات الحياة كالمجتمع كىك التزاـ يقع عمى كؿ محترؼ يعد 

يضع المنتكج أك الخدمة في السكؽ، كاف كاف المشرع الجزائرم قد قرر ىذا االلتزاـ لفائدة المستيمؾ فقط ف فإف المشرع الفرنسي 
لكؿ شخص قد يتعرض بفعؿ المنتجات أك الخدمات العمعركضة في السكؽ،، محمد بكدالي، كسع دائرة االفادة مف ىذا االلتزاـ 

 .403حماية المستيمؾ في القانكف المقارف، المرجع السابؽ،ص.
كقد عرفت ىناؾ تحت  تسمية  ،1973ؿ مرة في الكاليات المتحدة االمريكية منذ سنة ك ىذا النكع مف المجاف أل خمؽلقد تـ   1

(Consumer Product Safety Commission). 
2 CALAIS Auloy,FRANK Steinmentz ,op,cit, p246 
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كال يدفع عنو ىذه المسؤكلية إال إذا اثبت رجكع االصابة الى سبب  ،دكف حاجة الى إثبات خطئو
 .1أجنبي عنو

جديدة مؤداىا أف المضركر اذا كاف لو دكر ايجابي في النشاط غير أنو ظيرت فكرة 
 ،الذم كاف ضحيتو ال يجكزلو أف يتمسؾ بااللتزاـ بضماف السالمة بكصفو التزاما بتحقيؽ نتيجة

، كىذا ما يؤكد أف مبدأ االلتزاـ العاـ 2بؿ يصير ىذا االلتزاـ في ىذه الحالة التزاما ببذؿ عناية
  الطابع الكقائي  الى الدكر العالجي لمخاطر المنتجات الصناعية. بالسالمة يتعدل دكره مف

كما تظير أىمية  كجكد مبدأ االلتزاـ التعاقدم بالسالمة في ايجاد التكازف بيف حفظ 
حيث يعتبر  ،كاحتراـ حرية تعاقد األطراؼ ،المبادئ الكاجب مراعاتيا بمكجب قكاعد النظاـ العاـ

كىذا ألف حرية التعاقد تعتبر في حد ذاتيا  ،يجاد ذلؾ التكازفىذاف العامالف غير متعارضيف إل
حيث أنو تكجد قكاعد يفرضيا النظاـ العاـ في العقد  ،مف المبادئ التي يحمييا النظاـ العاـ

                                                           

حيث اجتيد في ،الميني بااللتزاـ بضماف السالمة أكرب العمؿ  أكمديف الشدد القضاء عمى ضركرة الحرص عمى تقييد   1
، كفي ىذا الصدد عف االخالؿ بذلؾ االلتزاـلة لمتيرب مف تنفيذ التزاميـ كتحمؿ مسؤكلية االثار كالنتائج المترتبة أك غمؽ كؿ مح

أف الناقؿ لـ يكؼ بالتزامو بضماف السالمة، مف خالؿ  30/03/1983جاء في قرار الغرفة المدنية بالمجمس االعمى بتاريخ 
ف عدـ قدرتو عمى السيطرة عمى كؿ العناصر المتكقعة، كالتي مف شأنيا إلحاؽ الضرر بالمسافر كالنيؿ مف سالمتو، حيث كا

منطكؽ القرار كمايمي ) ناقؿ المسافريف يضمف سالمة المسافر كال يجكز إعفاؤه مف المسؤكلية ف إال إذا أثبت أف الضرر سببو 
القكة القاىرة أك خطا المسافر كال يجكز إعفاؤه مف المسؤكلية، اال اذا أثبت أف الضرر سببو القكة القاىرة أك خطأ المسافر، كأنو 

مكف تفاديو، كأف رجكع المسافر الى عربات القطار بعد النزكؿ منيا أمر متكقع كيمكف تفاديو، عف طريؽ لـ يكف يتكقعو كال ي
االعتناء الكامؿ مف طرؼ حارس المحطة، الذم عميو أف ال يعطي اشارة انطالؽ القطار إال بعد التأكد مف نزكؿ كؿ المسافريف 

، قضية ) ش.ز ( ضد 30/03/1983الصادر بتاريخ  27429قـ كغمؽ أبكاب القطار (، قرار المجمس االعمى، الغرفة ر 
 .42.،ص 01،عدد 1998)مديرية الشركة الكطنية لمسكؾ الحديدية ( المجمة القضائية لممحكمة العميا، 

كلكف قبؿ  1998عقد البيع ككاف ذلؾ في غضكف سنة  ،مف القكاعد التي استخمص فييا القضاء التزاما بضماف السالمة  2
ريخ كانت االضرار الناجمة عف عيكب المبيع التي تصيب المشترم غالبا ما يتـ تعكيضيا عمى اساس قكاعد ضماف ىذا التا

 .19 .ص المرجع السابؽ، ،عبد القادر اقصاصي .العيكب الخفية
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كيكمف أساس حؿ اإلشكاؿ ىنا في أف حرية  ،يككف أساسيا ىك مبدأ االلتزاـ العاـ بالسالمة
 .1اعد المحددة بالنظاـ العاـالتعاقد ال يمكنيا أف تمس بالقك 

ذلؾ أف انعدامو   ،كيختمؼ االلتزاـ العاـ بضماف السالمة عف االلتزامات التعاقدية االخرل
الجزئي في العقدعمى خالؼ تمؾ االلتزامات  يؤدم حتما الى حدكث أضرار جسيمة  أكالكمي 

االلتزمات التعاقدية جعمو يستقؿ عف غيره مف االمر الذم ي ،2لممتعاقد ماسة بسالمتو كأمنو
 .المشابية لو

 الفرع الثالث

 استقاللية مبدأ االلتزام العام بالسالمة عن غيره من االلتزامات التعاقدية
تمتبس بعض االلتزامات بااللتزاـ العاـ بضماف السالمة كىي االلتزاـ بضماف العيكب   

 ستقاللية كاالختالؼ بينيا  جو االأك لذلؾ كاف مف الكاجب بياف  ،الخفية كااللتزاـ بالمطابقة

 ال استقالل االلتزام بضمان السالمة عن االلتزام بضمان العيوب الخفية:أو 
اتجو القضاء في بادئ األمر الى تطبيؽ النصكص القانكنية  المتعمقة بضماف العيكب   

، غير أنو لما كانت ىذه النصكص تستيدؼ 3الخفية ككسيمة لضماف سالمة االشخاص 
فإنيا تككف بذلؾ عاجزة  ،لى ضماف حصكؿ المشترم عمى مبيع صالح لمإلستعماؿك بالدرجة األ

                                                           

1 QIN Liwei, L’interpretation du contrat : étude comparative en droits français et chinois ,Thése 
de doctorat , Université Panthéon –Assas,2012,p.204. 
2
 BRUNAEU Laurent ,OpCit, p.132. 

حيث تمكف القضاء بمكجبو  ،يشكؿ االلتزاـ بضماف  بالسالمة  افي العقد تفسيرا لقاعدة القكة الممزمة لمعقد بالنسبة لمقاضي  3
محمد عدناف ىباقر، قكاعد االخالؽ  ا  كخاصة عقد نقؿ االشخاص،مف اضافة التزاـ السالمة  الى العديد مف العقكد عند تفسيرى

 .782،ص. 2014، العدد الرابع، 22في تحديد مضمكف العقد، مجمة جامعة بابؿ، العمـك االنسانية، المجمد 
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ليذا تدخؿ القضاء إلستخالص  ،عف احتكاء مسألة التعكيض عف االضرار الجسدية لالشخاص
 .1االلتزاـ بضماف السالمة في عقد البيع

ؽ حماية كمف مبررات ظيكر االلتزاـ العاـ بالسالمة ىك قصكر أحكاـ الضماف في تحقي 
كذلؾ بالنظر الى ضركرة تكافر  ،فعمية لممستيمؾ أتجاه االضرار الناجمة عف خطكرة المنتجات

فضال عف ضركرة اقامة الدعكل خالؿ  ،كافة شركط العيب الخفي لكي يككف مكجبا لمضماف
ب تعكيض المشترم الذم مكىي االسباب التي أدت بالقضاء بعدـ استجابتو لط ،مدة محددة
المحترؼ أف يفكت  أكاستطاع البائع  أك ،ستجماع شركط العيب المكجب لمضمافأخفؽ في ا

  .2عميو الفرصة في إقامة الدعكل

االلتزاـ بضماف السالمة أف غير  ،كرغـ نشأتو أعقاب االلتزاـ بضماف العيكب الخفية     
ذات  يختمؼ عنو في ككف أف الغاية التي تيدؼ أحكاـ ضماف العيب الخفي الى تحقيقيا ىي

 ،تتمثؿ في ضماف حصكؿ المشترم عمى مبيع صالح لإلستعماؿ ،اقتصادم أكطابع مالي 
تتخذ أبعادا أكثر أىمية تتمثؿ في ضماف  ،بينما الغاية التي يرمي الييا االلتزاـ بضماف السالمة

حصكؿ المشترم عمى مبيع يتكافر لو مف المقكمات االماف بما ال يككف معو مصدرا لألضرار 
  .3الغير أكالنسبة لمستعممو سكاء ب

فإف دعكل ضماف العيكب الخفية تتضمف  ،كما أنو ك بيدؼ حماية الطرؼ المتضرر       
كىذا حتى يمكف الزامو بالتعكيض  ،تغيير عبئ االثبات كتشبيو البائع الميني بالبائع سيئ النية

                                                           

فأحدث تكييفا كتطكيرا عميقا لنصكص ضماف  ،تدخؿ القضاء الفرنسي لصالح الشخص المتضرر مف ىذه المنتجات  1
مدني  1645فقاـ بالتكسع في تفسير المادة  ،ب الخفية لتغطي مسؤكلية المنتج عف االضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبةالعيك 

يا في ذلؾ بيف البائع أك جبو يككف البائع الميني عالما بعيكب الشيئ المبيع مسك كأنشا استنادا الى ذلؾ مبدا افتراض بم ،فرنسي
حيث يمتـز البائع الميني في جميع االحكاؿ بتعكيض االضرار الناجمة عف المبيع ب ،سيئ النية كالبائع حسف النية

 .95.ص المرجع السابؽ، ،حساني عمي،المعيب
 .621عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابؽ، ص.   2
 المرجع نفسو،نفس الصفحة.  3
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لفكرة التي يقـك عمييا ىذا فإف ا ،أما فيما يتعمؽ بااللتزاـ بضماف السالمة ،1عف جميع االضرار
كبذلؾ تككف  ،يةأك ممة المتعاقديف مف خالؿ إخضاعيـ الى قكاعد متسااالخير تتمثؿ في مع

اختالؼ الطرؽ بالنسبة الى حماية المضركر كاضحة بشأف الجزاءات التي يتـ الحكـ بيا عند 
 . 2مخالفة كؿ مف ىذيف االلتزاميف

 ة عن االلتزام بالمطابقة:ثانيا: استقالل االلتزام بضمان السالم
المبيع امنا كليس بالضركرة  يتطمب االلتزاـ بضماف السالمة أف يككف استعماؿ الشيئ        

كىذا بخالؼ االلتزاـ  ،3اف يككف الشيئ المطابؽ ال ييدد سالمة المشترم عند استعمالو 
ف القضاء الفرنسي ، كقد كا4بالمطابقة الذم تعني قابمية الشيئ المبيع لتحقيؽ الغرض منو 

حيث  أنو مف أجؿ أف يككف المنتج  ،مظيرا لمطابقتو أكيعتبر ضماف سالمة المنتج جانبا 

                                                           

بمعنى عممو  ،ثبات سكء نية البائعإي باف حصكؿ المشترم عمى التعكيض يرتبط كفقا لنصكص  القانكف المدني الفرنس  1
المكزع عف  أككقد كاف ىذا االثبات ىك اىـ العقبات التي كاجيت القضاء الفرنسي في خصكص تقرير مسؤكلية المنتج  ،بالعيب

نجاح في كعمى المشترم الذم يريد ال ،فاالصؿ أف البائع حسف النية أم ال يعمـ بالعيب ،االضرار التي تحدثيا المنتجات بعيكبيا
يمكف اقامة الدليؿ عمييا بكافة طرؽ  ،كعمى الرغـ مف أف العمـ اللعيب يعد كاقعة مادية ،دعكاه اقامة الدليؿ عمى عكس ذلؾ

 .18. جابر محجكب عمي، المرجع السابؽ،ص. عف القياـ بعبئ ىذا الدليؿ ،في اغمب الحاالت ،فإف المشترم يعجز ،االثبات
حيث أف دعكل مسؤكلية التعاقدية الناشئة عف االخالؿ بااللتزاـ  ،لتزاميف في مجاؿ تقادـ الدعكلكما يبدك االختالؼ بيف اال  2

كلكف تقادـ الدعكل يختمؼ كفقا لما اذا كاف البائع تاجرا  ،بالضماف السالمة ال تتقيد بما تتقادـ بو دعكل ضماف العيكب الخفية 
فف الدعكل تتقادـ بمضي ثالث  ،أما اذا كاف البائع غير تاجر ،ر سنكاتفإف الدعكىتتقادـ بمضي عش ،فإذا كاف تاجرا ،اـ ال

كمية ،رسالة دكتكراه ،دراسة مقارنة ،المسؤكلية المدنية عف أفعاؿ المنتجات الخطرة ،ل عبد ربوأك محمد أحمد المعد .سنكات
 .123 .ص،2010،مصر ،جامعة بنيا ،الحقكؽ

 أساسي شكؿ ) الممغى( كذلؾ ب 02-89بمكجب القانكف كسالمة المنتجات  طابقة المنتجاتميز المشرع الجزائرم بيف م  3
في المادة الثالثة منو " يجب أف تتكفر في المنتكج أك الخدمة التي تعرض  لإلستيالؾ المقاييس  مبدأ المطابقة  بنصو عمى

ف يستجيب المنتكج أك الخدمة المشركعة المعتمدة كالمكاصفات القانكنية كالتنظيمية التي تيمو كتميزه كيجب في جميع الحاالت أ
لإلستيالؾ ال سيما فيما يتعمؽ بطبيعتو كصنفو كمنشئو كمميزاتو االساسية كتركيبو كنسبة المقكمات الالزمة لو كىكيتو 

الذم نص  03-09ككمياتو..". كنص عى ضماف السالمة مف خالؿ المادة الثانية منو، كىك نفساالمر بالنسبة لمقانكف رقـ 
 االلتزاـ بضماف المطابقة مف خالؿ الفصؿ الثالث، كااللتزاـ بأمف المنتكجات في الفصؿ الثاني.عمى 

 .237. ص الرجع السابؽ، ،عبد القادر اقصاصي  4
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كبذلؾ تشمؿ المطابقة في  ،فإنو ينبغي أف يقدـ مستكل معينا مف السالمة كاالماف ،مطابقا
 .1مفيكميا الكاسع السالمة كاالماف

ككذلؾ بالنسبة  ،لتزاميف بالنسبة لمرحمة الكقايةغير أف القضاء الحالي يميز بيف ىذيف اال       
ألف العيب السالمة اليتـ تقديره بالنسبة لعدـ صالحية المنتج لإلستعماؿ  ،الى تعكيض الضرر

اختالؼ الصفات الخاصة بو عف ما تـ االتفاؽ عميو كلكف بالنسبة الى كجكد عيب في  أك
 االلتزاـ بالمطابقة. كبذلؾ يختمؼ االلتزاـ بضماف السالمة عف ،السالمة

ك يختمؼ االلتزاـ بضماف السالمة عف االلتزاـ بالمطابقة في أف  مشكالت ىذا األخير  
كفي المقابؿ فإف المشكالت المتعمقة بضماف  ،2يمكف أف تحؿ عف طريؽ حرية المنافسة
المة حيث تتطمب كجكد قكاعد أكثر صرامة ألف س ،السالمة ال يمكف تركيا لمبدأ حرية المنافسة

 .االشخاص تتعمؽ بالمصالح العميا

أما غياب السالمة في السمعة  ،كما أف عدـ المطابقة ال يمس إال المصالح االقتصادية 
، كاذا كاف االلتزاـ بالمطابقة يتـ تخصيصو 3فإنو يؤدم الى المساس بالسالمة البدنية لألشخاص
تزاـ بضماف السالمة ال يقتصر عمى فإف االل ،لتعكيض االضرار الناشئة عف العالقات التعاقدية

  .4العالقة التي تنشأ بيف المتعاقديف

                                                           

 .125، المرجع السابؽ ، ص. ل عبد ربوأك محمد أحمد المعد   1
كالتي تعني  ،نص عمييا في قانكف حماية المستيمؾكذلؾ بال ،كسع المشرع الجزائرم مف مفيـك المطابقة في القانكف المدني  2

 04-04كالتي تخضع لقانكف رقـ  ،في ىذا فياالخير مطابقة السمع كالخدمات لممقاييس المعدة كالمكاصفات القانكنية كالتنظيمية
 .2004سنة  41ج ر عدد  ،المتعمؽ بالتقييس 2004يكنيك  23المؤرخ في 

 . 238.ص بؽ،المرجع السا ،عبد القادر اقصاصي  3
 .128، المرجع السابؽ، ص.ل عبد ربوأك محمد أحمد المعد  4
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 الفرع الرابع

 طبيعة االلتزام بضمان السالمة
تتجمى  أىمية البحث في طبيعة االلتزاـ بضماف السالمة  عمى كجو التحديد في مجاؿ  

لكجكد الصفة الخطرة المنتج عف الضرر الكاقع كأثر  أكاالثبات الالـز لقياـ المسؤكلية البائع 
 .1لمشيئ المبيع

فإنو يجب لقياـ مسؤكلية  ،فإذا كاف التزاـ المنتج بضماف السالمة ىك التزاـ ببذؿ عناية 
باالضافة الى كجكب  ،البائع أف يقكـ المضركر بإثبات أف حدكث الضرر كاف بسبب السمعة

تياطات الالزمة لتجنب كجكد كالمتمثؿ في عدـ اتخاذه االح ،اقامة الدليؿ عمى خطأ ىذا المنتج
فيكفي المضركر لمحصكؿ عمى  ،2أما اذا كنا بصدد التزاـ بتحقيؽ نتيجة ،العيب في السمعة

 .3التعكيض أف يثبت مجرد تخمؼ النتيجة المطمكبة

                                                           

بحيث يختمؼ ىدؼ كؿ  ،يعتبر االلتزاـ العاـ بالسالمة مف المفاىيـ الجديدة التي التي تختمؼ عف االلتزاـ التعاقدم بالسالمة  1
اطر أما االلتزاـ التعاقدم فيك يتعمؽ فقط منيما ألف االلتـز المقرر في قانكف االستيالؾ ييدؼ الى ضماف الكقاية مف المخ

كما اف االلتزاـ العاـ بالسالمة يعد كأساس لكضع مجمكعة مف االجراءات  ،الخدمة أكبتعكيض االضرار الناتجة عف السمعة 
ا لمسؤكلية بينما االلتزاـ التعاقدم فيك متعمؽ بالجانب المدني أيف يككف أساس ،الحمائية كالتي يتـ تطبيقيا عف طريؽ االدارة

الميني ف كمف جية أخرل فإف مجاؿ تطبيؽ ىذاف االلتزاماف مختمؼ مف حيث االشخاص الذيف يستفيدكف منيما ف فااللتزاـ 
التعاقدم يستمـز لتطبيقو صفة المتعاقد في المستيمؾ، في المقابؿ يشمؿ االلتزاـ العاـ بالسالمة جميع المستعمميف سكاء كانك 

جرعكد الياقكت، عقد البيع كحماية المستيمؾ في التشريع الجزائرم، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، بف متعاقديف أك مف الغير، 
 .87،ص.2001/2002عكنكف، جامعة الجزائر، 

كتتمثؿ أىمية التفرقة بيف االلتزاميف  ،نتيجة كالتزاـ ببذؿ عنايةقيؽ ينقسـ االلتزاـ مف حيث طبيعتو القانكنية الى التزاـ بتح   2
كاقعة عدـ تحقؽ النتيجة المنتظرة حتى تقـك  تففي االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة يكفي الدائف اثبا ،تحديد المكمؼ بعبئ االثبات في

أما في االلتزاـ ببذؿ عنية  ،كال ينفي المسؤكلية عف ىذا االخير إال اثبات السبب االجنبي الذم ال يد لو فيو ،مسؤكلية المديف
نما يمـز اثبات  ،لمديف الذم كاف السبب في الضرر الذم أصابوفعمى الدائف إثبات تقصير ا كال يكفي مجرد تحقؽ الضرر كا 

عبد  ،يةاكذلؾ ألف المديف ليس المكمؼ ىنا بتحقيؽ نتيجة كانما ينحصر التزامو في بذؿ عن ،خطأ المديف كالعالقة السببية بينيما
 .243.ص المرجع السابؽ، ،القادر اقصاصي

 .625.ص،المرجع السابؽ،لباقيعمر محمد عبد ا  3
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كيرجع الخالؼ حكؿ طبيعة االلتزاـ بضماف السالمة الى الظركؼ الخاصة  التي نشأ 
كد يككف االلتزاـ بضماف السالمة التزاما ببذؿ عناية كالتزاـ ففي بعض العق ،فيو ىذا االلتزاـ

في حيف يككف ىذا االلتزاـ  ،حيث أف الطبيب ال يمتـز بشفاء المريض ،الطبيب بعالج المريض
حيث يمتـز الناقؿ بإايصاؿ الراكب سميما الى المكاف  ،بتحقيؽ نتيجة معينة كما في عقد النقؿ

  .1المحدد

 السالمة التزام ببذل عناية: ال االلتزام بضمانأو 
كذلؾ كما ىك الحاؿ  ،عدـ كجكد عيب في المبيع قد يحصؿ أف يحدث ضرر رغـ 

 ،بالنسبة لألشياء الخطيرة بطبيعتيا كاألدكية كالمنتجات الكيمائية كاالجيزة االلكتركنية كغيرىا
المحترؼ  أكلمنتج بحيث أف االلتزاـ الذم يقع عمى ا ،كىنا تستبعد تطبيؽ نظرية العيكب الخفية

يتمثؿ في اتخاذ جميع االحتياطات  كالتي مف  ،كىك التزاـ ببذؿ عناية ،ىنا ىك التزاـ بالسالمة
 .2كبالتدابير الكاجبة االتخاذ ،أىميا ىك اعالـ المستيمؾ بمخاطر المنتكج

ع يترتب عمى اعتبار االلتزاـ العاـ بالسالمة مجرد التزاـ ببذؿ عناية  أف مسؤكلية البائ 
المحترؼ تككف خاضعة إلثبات الخطأ في جانبو، كالذم كاف سببا فيما لحؽ المستيمؾ مف 

صادر عف محكمة النقض الفرنسية يقرر أف البائع  قراركيستند أصحاب ىذا الرأم الى  ،ضرر
المحترؼ ال يمتـز بتحقيؽ نتيجة فيما يتعمؽ باالضرار التي تمس سالمة المستيمؾ جراء الشيئ 

 .3المعيب

                                                           

 .380.صالمرجع السابؽ،  ،مكفؽ حماد عبد  1

 .452محمد بكدالي، حماية المستيمؾ في القانكف المقارف، المرجع السابؽ،ص.  2
3 Cass.1 civ,. 16 mai 1984 Bull civ.,I.N 165,RTD.Civ.,1985 ,p.403.obs J. HUET 
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يككف بذلؾ االلتزاـ بضماف السالمة في حقيقة األمر مجرد بديؿ لإللتزاـ بضماف ك 
العيكب الخفية دعت الى كجكده ضركرة حماية المستيمكيف إتجاه االضرار الناتجة عف خطكرة 

  .1المنتجات

فإنو ال يجب أف  ،كاذا كاف االلتزاـ بضماف السالمة بديال لإللتزاـ بضماف العيكب الخفية
حماية التي يجب أف يتمتع بيا المستيمؾ المضركر بمقتضى االلتزاـ بالسالمة في مكاجية تقؿ ال

عف تمؾ التي يتميز بيا االلتزاـ بضماف العيب  ،األخطار التي قد تصيب سالمتو الجسدية
كىذا يؤدم الى اعتبار االلتزاـ  ،الخفي  كالتي تعمؽ فقط بالجدكل االقتصادية لمشيئ المبيع

 . 2مة التزاما ببذؿ عنايةبضماف السال

كما يؤكد ىذا االتجاه أف إطالؽ مسؤكلية المنتج عف األضرار التي تحدثيا  
 ،خمؿ فييا إنما يؤدم النتائج اقتصادية غير مرغكب فييا أكمنتجاتو دكف مراعاة كجكد عيب 

االمر الذم يتطمب قدرا مف الحيطة  ،3ذلؾ أف المنتجاة الحديثة تتصؼ بكجو مف الخطكرة
كقد ينشأ الضرر عف اىماؿ المستيمؾ في اتخاذ  ،استعماليا أككالحذر سكاء في حيازتيا 
 االجراءات الالزمة لذلؾ. 

أف جعؿ عبئ االثبات يقع عمى عاتؽ المستيمؾ مف   4غير أنو يرل جانب مف الفقو 
 ،شأنو أف يترتب عميو إىدار لحقكؽ المستيمؾ كتفريغ االلتزاـ بضماف السالمة مف مضمكنو

بحيث ينقمب عبئ  ،كليذا يجب اعتبار االلتزاـ بضماف السالمة ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة

                                                           

 .377 .صالمرجع السابؽ،  ،مكفؽ حماد عبد  1
 .627 .ص،المرجع السابؽ،عمر محمد عبد الباقي  2
االشياء الخطيرة  أككبيف المنتجات  ،االشياء الخطيرة بطبيعتيا كاالسمحة كالمكاد المنظفة أكلقد جرل التمييز بيف المنتجات   3

غير أف ىذا  ،ة المدنيةكمدل تأثير ذلؾ عمى قياـ المسؤكلي ،الجياز الكيربائي المعيب أك ،بسبب عيب فييا كالغذاء الفاسد
، كتستكجب الحماية فييما عمى أساس أف القكاعد الحمائية في مجمميا ال تفرؽ بيف نكعي المنتجات ،التمييز أصبح ال يعبأ بو

 .401معا. محمد بكدالي، حماية المستيمؾ في القانكف المقارف، المرجع السابؽ،ص.
 .133،المرجع السابؽ،ص.ل عبد ربوأك محمد أحمد المعد  4
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الذم اذا أراد التخمص مف المسؤكلية أف يقيـ الدليؿ عمى  ،ليصبح عمى عاتؽ البائع ،االثبات
 .إثبات السبب األجنبي أكقيامو بيذا االلتزاـ 

 نتيجة : ثانيا: االلتزام بضمان السالمة ىو التزام بتحقيق
في الحقيقة  التزاـ بتحقيؽ  يرل أنصار ىذا الرأم أف االلتزاـ بضماف السالمة ىك  

  1كبمكجبو  يمتـز البائع المحترؼ بتسميـ المستيمؾ سمعة خالية مف أم عيب ،نتيجة معينة
ألف كجكد ىذا األخير يكفي لقياـ المسؤكلية بغض النظر عف ما اذا  ،كيفترض عممو بالعيب

كىك ما يعني أف محؿ االلتزاـ بالسالمة ىك تحقيؽ نتيجة معينة  ،ئا عف خطأ أـ الكاف ناش
اىماؿ ليس  أكتتمثؿ في ضماف سالمة المستيمؾ، كأف سمكؾ المحترؼ كما يبديو مف حرص 

 .  2محؿ اعتبار عند قياـ المسؤكلية

                                                           

 أكالى أف التزاـ المنتجيف  1991جانفي  22في ىذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية في حكـ  ليا صادر في   1
ال يعني ضماف ىؤالء بقكة القانكف لكؿ االضرار التي يمكف أف تترتب عمى  ،البائعيف لمستحضرات التجميؿ بضماف السالمة

اذا استعممت في ظركؼ  ،يـ منتجات ال تمثؿ عادة أم خطكرة لممستعمميفألف التزاميـ يقتصر عمى تسم ،استعماؿ المنتج
 مطابقة لتكصيات البائعيف 

Cass.1 civ,. 22 janv 1991 Bull civ.,I.N 30,RTD.Civ.,1991p5393obs P. Jourdain 
628نقال عف : عمر محمد عبد الباقي، مرجع سبؽ ذكره،ص   

كذلؾ في قرار أصدرتو الغرفة المدنية بالمجمس ، السالمة ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة اعتبر القضاء الجزائرم االلتزاـ بضماف  2
نتيجة انزالقو عمى قطعة صابكف كانت  ،حد الزبائف داخؿ الحماـأبمناسبة قضية تتعمؽ بسقكط  02/03/1983األعمى بتاريخ 

ي منطكؽ القرار " العالقة التي تربط ، حيث جاء فعمى أرصية الحماـ ف مما ادل الى إصابتو بكسكر عمى مستكل الذراع
الزبكف بصاحب الحماـ ىي عقد خدمات، كمثؿ ىذا العقد يضع عمى عاتؽ صاحب الحماـ التزاما بسالمة الزبكف كىك التزاـ 

مف القانكف المدني...،  176بنتيجة المسؤكلية فيو مفترضة ما لـ يثبت أف الحادث يرجع الى سبب ال يد لو فيو طبقا لممادة 
مفيـك السبب األجنبي أف يككف غير متكقع كبكسع المديف أف يتفاداه كأف يتكخى الحيطة، لذلؾ ال يدخؿ في حكـ السبب ك 

، قضية ) ق.ؼ( ضد ) 20310رقـ  1983مارس  02االجنبي "، قرار المجمس االعمى، الغرفة المدنية،  صادر بتاريخ 
 .64. 01،عدد 1987سنة  01ـ.ب( نشرة القضاة عدد 
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ال كا ،كبذلؾ فإف االلتزاـ بالسالمة يجب  أف يككف التزاما بتحقيؽ نتيجة ف التزاما دكف كا 
كذلؾ سكاء كجد التزاـ  ،ألف عمى المديف يأم التزاـ أف يبذؿ في تنفيذه العناية الالزمة ،جدكل

 .1بضماف السالمة أـ ال

أف عقد البيع االلكتركني  2كفي مجاؿ التجارة االلكتركنية،  يرل جانب مف الفقو المصرم
، كما أف اعتبارات حماية المستيمؾ لو خصائص مستقمة تميزه عف عقد البيع في صكرتو العادية

لذلؾ يعد البائع المحترؼ ممـز  ،في عقد البيع االلكتركني تقتضي إسباغ حماية خاصة عميو
كيمتـز بضماف سالمة المستيمؾ  ،بتحقيؽ نتيجة بصفة مطمقة في ىذا البيع االلكتركني

بتحقيؽ نتيجة كأقكل مف االلكتركني دكف حاجة الى القكؿ أف التزامو في ىذا العقد ىك التزاـ 
 االلتزاـ ببذؿ عناية.

كىذا استقالال  ،كيترتب عمى اعتبار االلتزاـ بضماف السالمة التزاما بتحقيؽ نتيجة 
 ،السماح  لممضركر التخمص مف قيكد الضماف الصارمة ،عف نظرية ضماف العيكب الخفية

االلتزاـ في بعض األحياف كيككف بذلؾ أكثر مالئمة لممضركر عمى أساس أف المستفيد مف ىذا 
إال اف الصعكبة تكمف في أنيـ ال يرتبطكف برابطة عقدية  ،قد يككف مف المضركريف مف الغير

حيث يجب االعتراؼ بالنسبة ليـ بكجكد اشتراط ضمني لمصمحة الغير  ،مع مرتكب الضرر
 .3لتجنب مبدأ االثر النسبي لمعقكد

                                                           

. 107،ص 1990مي سيد حسيف، االلتزاـ بضماف السالمة في عقد البيع ) دراسة مقارنة (، دار النيضة العربية،مصر،ع  1
 .379 .صالمرجع السابؽ،  ،مكفؽ حماد عبد

 مصر،دار الكتب القانكنية ،حقكؽ الممكية الفكرية كحماية المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية ،حجازم كميعبد الفتاح بي  2
 110ص  ،2008

 .136، المرجع السابؽ، ص. ل عبد ربوأك محمد أحمد المعد 3
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حيكيا كفعاال في بمكرة المفيـك الحقيقي  ىذا كقد لعب االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة دكرا  
حتى أصبح يمثؿ حمقة ىامة في تاريخ تطكر المسؤكلية المدنية  ،لإللتزاـ بضماف السالمة

 .بنكعييا ك العامؿ االساسي في حماية السالمة الجسدية لإلنساف

 ،ك ألنو كاف كاف االلتزاـ ببذؿ عناية لو كجكد حقيقي في بعض العقكد كالعقد الطبي  
بؿ يتميز بمركنة نشأت مع ظيكر األالت الصناعية  ،غير أف ىذا الكجكد ليس ثابتا دائما

األمر الذم جعؿ االلتزاـ ببذؿ عناية  ،الجديدة كتدخميا الكاضح في السالمة الجسدية لإلنساف
يتحكؿ في بعض الحاالت ليصبح التزاما ببذؿ بتحقيؽ نتيجة  كما ىك األمر في عمميات نقؿ 

 .1الدـ

كيمثؿ ذلؾ التحكؿ في نطاؽ السالمة الجسدية معنى كاضحا يتجمى في أف تمؾ  
السالمة كاطارىا القانكني االلتزاـ بضماف السالمة تتجو الى تحقيؽ التكامؿ القانكني لحماية 

، بحيث ال يمكف 2جسد االنساف مف خالؿ االدكات الفاعمة في ذلؾ كااللتزاـ بتحقيؽ نتيجة 
رر أف يفمت مف المسؤكلية عمى أساس أنو لـ يرتكب خطأ في تنفيذ لممسؤكؿ عف حدكث الض

 ىي السالمة الجسدية لإلنساف. ،ذلؾ أنو ممـز بتحقيؽ نتيجة كاحدة ،التزامو

                                                           

مف حيث انيما أداتاف تعطياف فعالية لمضمكف االلتزاـ بضماف  ،تظير أىمية تقسيـ االلتزاـ الى تحقيؽ نتيجة كبذؿ عناية  1
اثبات السبب االجنبي الذم  أكحقؽ نتيجة لى في أف المديف ال يستطيع أف يتحمؿ مف التزامو إال بإثبات تك تتمثؿ األ ،السالمة

في حيف الثانية فعاليتيا في مركنتيا لمتحكؿ الى التزاـ بتحقيؽ نتيجة في االحكاؿ التي تبدك فيو السالمة  ،حاؿ دكف تحققيا
 تجعؿ اثبات الخطأ الحاصؿ فيو صعكبة، بحيث يعجز المضركر عف اثباتو،الجسدية لإلنساف قد مست بصكرة غير مألكفة 

 .97نيمة احمد فكزم احمد محمد، المرجع السابؽ،ص.
في قضية تتعمؽ بأحد المضركريف  1993مارس  17ـ ليا بتاريخ كلصدد قضت محكـ النقض الفرنسية في حا في ىذا  2

أف االتزاـ بضماف السالمة الذم يقع  ،الذم تعرض لحادث إثر سقكطو في أحد الممرات الخاصة بسباؽ التزحمؽ عمى الجميد
 ،كذلؾ ألف المتسابقيف ليس بإمكانيـ أف يحددك بكؿ حرية مسار السبؽ ،مى عاتؽ صاحب النادم ىك التزاما بتحقيؽ نتيجةع

 كلكنيـ يممككف كؿ الكسائؿ التي تسمح ليـ بالسيطرة كالتحكـ في السرعة عند قياميـ بالتزحمؽ 
Cass.1 civ,. 17 mars 1993 ,CCC juin1993,n104,p.2.note, LEVENEUR(L)  

151، مرجع سبؽ ذكره، ص ل عبد ربوأك محمد أحمد المعدنقال عف   



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

236 
 

كيعتبر االلتزاـ بضماف السالمة التزاما بتحقيؽ نتيجة بصكرة مطمقة إذا ما تأسس  
ذلؾ ألنو يمكف اعتبار  ،سف النيةعمى كجكب تنفيذ العقد بطريقة تتفؽ مع ما يكجبو مبدأ ح

كبذلؾ يمكف استخداـ سمطة القاضي في  ،1الحماية مف االشياء الخطرة مف مستمزمات العقد
كانما يمـز أيضا بما يعتبر مف  ،تكممة العقد، ألف العقد ال يمـز أطرافو بمايرد بو مف شركط فقط

 .2مسمزماتو الضركرية 

ى عمى عاتؽ البائع المحترؼ في عقد البيع االلكتركني اتجاه غير أنو ما يجعؿ اإللتزاـ الممق    
ىك الخطر الميدد لسالمة المستيمؾ كالمكجب  ،المستيمؾ ىك التزاـ مطمؽ بتحقيؽ نتيجة

كقد يتمثؿ في التعامؿ في مكاد خطرة بطبيعتيا كمف ذلؾ  ،3كالمتضمف في المبيع ذاتو ،لمحماية
مف بيف عناصرىا مسببات الخطر بعد  أكحمؿ في طياتيا االشياء التي ت أك ،مكاد الحفظ السامة

 .خركجيا مف يد المنتج

أف اعتبار االلتزاـ بضماف السالمة التزاما بتحقيؽ نتيجة  4جانب مف الفقو كيرل  
ذلؾ أف ىذا القكؿ يستحدث معيارا جديدا لتحديد طبيعة االلتزاـ  ،معينة  ىك اتجاه غير صائب

لذلؾ يمكف اعتبار االلتزاـ بضماف السالمة  ،كىك معيار غير دقيؽ ،التعاقدم مستمد مف جدكاه
 .ذك طبيعة خاصة

                                                           

اف االلتزاـ بالسالمة كاف كاف التزاما ناشئا مف العقد فإنو أصبح مف احدل اإللتزامت الضركرية التي اقتضاىا التطكر   1
بؿ تـ تكسعة نطاقو ليشمؿ غير  ،فقط لممتعاقد كلذلؾ يعد التزاما عاما ليس ،الحاصؿ في العالـ في كافة مياديف االنتاج

مجمة ،االلتزاـ باالفضاء كسيمة لإللتزاـ بالسالمة ،أكـر محمكد حسف البدك  ك ايماف محمد ظير .المتعاقديف لما يمنحو مف مزايا
 .40.ص ،23عدد ،2005سنة   01مجمد  ،الرافديف لمحقكؽ

 .633عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابؽ،ص.  2
 .ص ،المرجع السابؽ ،حقكؽ الممكية الفكرية كحماية المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية ،حجازم كميبيعبد الفتاح   3

110. 
 .381.، صالمرجع السابؽ ،مكفؽ حماد عبد  4 
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 ثالثا: الطبيعة الخاصة لإللتزام بضمان السالمة  
تظير الطبيعة الخاصة لاللتزاـ بضماف السالمة في عقد البيع كىي بذلؾ  تميزه عف 

كيمعب  ،يككف الخطرحيث أف مصدر الضماف قد يككف العيب كقد  ، 1بقية العقكد االخرل
ؿ أك كمثاؿ ذلؾ أنو يمكف لممريض أف يتن ،2منعيا أكالمستيمؾ دكرا في تحقيؽ النتيجة المطمكبة 

الدكاء بجرعات زائدة خالفا لمتعميمات الكاضحة المبينة عمى عمبة الدكاء مما يؤدم الى تعريض 
 .3سالمتو لمخطر نتيجة جيمو

السالمة يحتؿ مف حيث طبيعتو مرتبة حدىا أف االلتزاـ بضماف  4كيرل جانب مف الفقو
كأنو  بخصكص االضرار  ،كحدىا األدنى االلتزاـ ببذؿ عناية ،األعمى االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة

فإف الغالب  أف ىذا الضرر ما كاف ليحدث إال ألف المنتج  ،الناشئة عف عيب في المنتجات
أم أنو يفترض  ،خطكرةأدل الى إكسابو صفة ال ،خمؿ في تصنيعو أكينطكم عمى عيب 

 .عيب في المبيع أكبالنظر الى كجكد خمؿ  ،حصكؿ الضرر

                                                           

 ،يعتبر االلتزاـ بضماف السالمة في عقد البيع ىك أمر حديث نسبيا مقارنة بااللتزاـ بضماف السالمة في العقكد االخرل    1
كلكف يستفيد منو كؿ شخص  ،االلتزاـ بضماف السالمة في عقد البيع ال يقـك بدكره فقط في عالقة البائع كالمشترمكما أف 

 .52.عابد فايد عبد الفتاح فيد، المرجع السابؽ،ص.أم  الغير  المستخدـ العادم لمسمعة ،يتحصؿ عمى السمعة
حقيؽ نتيجة كااللتزاـ بضماف السالمة ببذؿ عناية مكاجية المضركر لبعض نتج عف التفرقة بيف االلتزاـ بضماف السالمة بت  2

كتتمثؿ مظاىر ذلؾ في عدـ  ،الصعكبات في سبيؿ الحصكؿ عمى حقو في التعكيض عف الضرر الذم يصيبو أثناء تنفيذ العقد
فائدة االلتزاـ بضماف السالمة في باالضافة الى عدـ  ،اة في المعاممة بينيـأك استقرار المركز القانكني لممتضرريف كعدـ المس
 .270. عبد القادر أقصاصي، المرجع السابؽ،ص.االحكاؿ التي يككف محمو فييا مجرد بذؿ عناية

 .380.ص المرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد  3
 .630عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابؽ،ص. 4
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ىذا ألنو ال  ،1فيككف بذلؾ االلتزاـ العاـ بضماف السالمة أكثر مف التزاـ ببذؿ عناية 
فالعبرة في قياـ االلتزاـ بضماف  ،إىمالو أكيتطمب لقيامو إقامة الدليؿ عمى خطأ المحترؼ 

نما بعدـ تحقؽ السالمة التي يتكقعيا المستيمؾالسالمة ليس بتقدير مس  .2مؾ المحترؼ كا 

ألنو يكفي حصكؿ الضرر  ،غير أنو يعد االلتزاـ بالسالمة أقؿ مف االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة
  .حتى تككف سببا لقياـ المسؤكلية ،كعدـ تحقيؽ نتيجة كىي تحقيؽ األماف كالسالمة لممستيمؾ 

 الفرع الخامس

 ان السالمةشروط االلتزام بضم
تتمثؿ في كجكد خطر ييدد  ،يتحقؽ االلتزاـ العاـ بضماف السالمة بتكافر شركط معينة

كأف يككف المتعاقد االخر تحت  ،كأف يككف أحد المتعاقديف مينيا ،سالمة ألحد المتعاقديف
 الييمنة االقتصادية لممديف.

 ال : وجود خطر ييدد سالمة المتعاقد:أو 
ناعية  التي تكاجو المستيمؾ الى جعؿ ىذا األخير في عقد أدت خطكرة المنتجات الص

ألنو في ظؿ  ،البيع أكثر حاجة الى مبدأ االلتزاـ العاـ بضماف السالمة منو في العقكد األخرل
ارتفعت  ،التقدـ الصناعي كتعقد االجيزة الحديثة كاقتناء السمع عف طريؽ التبادؿ االلكتركني

 .ستيمؾمخاطر االضرار التي يكاجييا الم

                                                           

 ،التزاما بتحقيؽ نتيجة عمى كجكد عنصريف أكالتزاما ببذؿ عناية  االلتزاـ بضماف السالمة باعتبارهف ر التفرقة بيك يرتكز مح 1
كفي  ،ني سمطة المبادرة التي يظطمع بيا المضركر في تنفيذ االلتزاـ بنفسواكالث ،ؿ في كجكد خطر عند تنفيذ االلتزاـك يتمثؿ األ

إف االلتزاـ بضماف السالمة ينبغي ف ،انعداـ أم خطر أكظؿ الدكر السمبي الذم يمكف أف يمعبو المضركر في تنفيذ العقد 
في ظؿ  أككبخالؼ ذلؾ ف في ظؿ كجكد مخاطر في التنفيذ ال يستطيع المديف أف يتحكـ فييا  .اعتباره التزاما بتحقيؽ نتيجة

محمد  .ةففي ىذه الحالة يعتبر االلتزاـ بضماف السالمة التزاما ببذؿ عناي ،الدكر الفعاؿ الذم يمعبو المضركر عند تنفيذ االلتزاـ
 .149.صالمرجع السابؽ، ،احمد المعدكل عبد ربو

 .382 .ص المرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد  2
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مثؿ  ،كيفكؽ عقد البيع االلتكركني في ظؿ التقدـ الصناعي كتعقد االجيزة الحديثة
غيره مف العقكد بسبب االخطار االكثر احتماال  لجميكر المستيمكيف  ،األجيزة الطبية كالرياضية

 .1ككذلؾ االشخاص الذيف يستعممكف ىذه المنتجات الصانعية كيقتنكنيا عف طريؽ األنترنت

خمؿ بالتصنيع  أكالبائع ممزما في عقد البيع بتسميـ منتجات خالية مف ام عيب يعتبر 
فااللتزاـ البائع بضماف السالمة يغطي باالضافة  ،يشكؿ بطبيعتو خطرا عمى الممتمكات
أيضا االضرار التي يمكف لممنتج أف يسببيا المكاؿ ،لالضرار الكاقعة عمى شخص المشترم

ماية الناتجة عف االلتزاـ بضماف السالمة تمتد الى الممتمكات حلمما يجعؿ ا ،غيره أكالمشترم 
 .2يحكزىا ىذا الشخص أكالتي يممكيا 

 ثانيا: أن يكون احد المتعاقدين مينيا 
في المتعاقد يفترض أف ىذا األخير بإعتباره متخصصا في  3إف اشتراط صفة الميني 

لة أك الصكؿ العممية التي تمكنو مف مز يتعيف عميو بمكجبيا االحاطة با ،حرفتو لو دراية كخبرة
أجيزة أمنية عمى شبكة  أككذلؾ شأف البائع الذم يعرض سمع معقدة  ،4نشاطو عمى أكمؿ كجو

                                                           

 109ص  ،المرجع السابؽ ،حقكؽ الممكية الفكرية كحماية المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية ،حجازم كميعبد الفتاح بي 1
كىي تعد  ،بؿ اصبح يشمؿ أيضا سالمة االمكاؿ ،المة االشخاصلـ يعد االلتزاـ العقدم بضماف السالمة يقتصر عمى س  2

 .230 .صالمرجع السابؽ،  ،عبد القادر أقصاصي .صكرة جديدة مف االلتزاـ بضماف السالمة
المتعمؽ   266-90كىذا بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  ،استعمؿ المشرع الجزائرم مصطمح المحترؼ لمداللة عمى الميني  3

الخاص بحماية المستيمؾ كقمع الغش  03-09كعرؼ المحترؼ بمكجب المادة الثانية مف قانكف  ،ات كالخدماتبضماف المنتكج
 ،كؿ متدخؿ ضمف إطار مينتو ،مكزع كعمى العمـك أك ،مستكرد أك ،تاجر أك ،حرفي أك ،كسيط أك ،صانع أك ،منتج  ىك " بأنو

 ".الخدمة لإلستيالؾ أكفي عممية عرض المنتكج 
كأخرل مادية لممارسة المينة عمى أحسف كجو، فالشركط الشخصية تتمثؿ في  ي الميني تكافر شركطا شخصية تتطب ف 4 

كالصيادلة، كليس عدـ اختصاص محترفي الصحة كحده حاؿ بالنسبة لألطباء كالجراحيف الشرط االختصاص لممحترؼ كما ىك 
ف اف تؤدم االستشارات الخاطئة الى تدمير المستيمؾ، يثير مشكؿ سالمة المستيمؾ، بؿ ىناؾ أنكاع أخرل مف الميف يمك

كالخبير كالمحاسب، كاضافة الى الشرط االخالقي، حيث يمنع القانكف االشخاص المحـك عييـ بعقكبات جزائية مف مزأكلة 
بعض الميف، أما الشركط المادية تتمخص أساسا في تطمب ىياكؿ كمنشات معينة لدل بعض المحترفيف كذلؾ ألغراض 

 .406لنظافة الغذائية أك سالمة االشخاص، بكدالي محمد، حماية المستيمؾ في القانكف المقارف، المرجع السابؽ،ص. ا



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

240 
 

االمر الذم يجعؿ الضرر كبيرا  ،حيث يمكف لو االتصاؿ بعدد غير محدكد مف الناس ،االنترنت
 .1باالخريفى كانت السمعة معيبة كتنطكم عمى خطر محدؽ مت ،في ىذه الحالة

في ككف احد  ،كبذلؾ يتجمى السبب في فرض ىذا الشرط لممطالبة بضماف السالمة  
كما أف المستيمؾ  ،2خبرة أكصنعا  أكفيك أكثر عمما بالمبيع عيبا  ،المتعاقديف بصفتو مينيا

كعميو  ،اعتمادا عمى ما لديو مف خبرة ،عادة ما يقدـ عمى التعامؿ مع ىذا الشخص دكف حذر
إال إذا كاف  ،فال يقدـ عمى ممارسة مينة ما ،الطبيعي اف يراعي الميني ىذا االعتبار كاف مف

  .3محيطا بيا

 ثالثا : أن يكون أمر الحفاظ عمى سالمة المستيمك موكوال لمطرف االخر 
بحيث  ،مر في عقكد اإلذعافكيقصد بيذا الشرط خضكع المستيمؾ لمميني كما ىك األ

تعاقدم  قكم يجعمو  أكف يحتكر السمعة يككف أحد المتعاقديف ىك م  خدمة معينة في مركز ه
مستيمؾ االلكتركني ، فال4االتغيير فيي أكدكف تمكف الطرؼ الثاني مف مناقشتيا  ،يممي شركطو

فإنو يترؾ أمر ضماف  ،بحكـ جيمو بتككيف السمع كالمنتجات الفنية كالكيمائية معقدة التركيب
 .5حالة خضكع تاـ ليذا األخيركيككف في  ،سالمتيا الى المنتج

                                                           

 ،المرجع السابؽ ،حقكؽ الممكية الفكرية كحماية المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية ،حجازم كميعبد الفتاح بي  1
 .109.ص

 

لة ككف كال المتعاقديف مينييف، أم أنيما يتمتعاف بنفس الخبرة العممية، إال اذا أثبت يمكف االستغناء عف ىذا الشرط في حا  2
 .335 .ص ، المرجع السابؽ ،معزكز  دليمة المستيمؾ انو ال يممؾ نفس الكفاءة العممية لمبائع عند اقتناء المبيع أك الخدمة، 

 .230.صالمرجع السابؽ،  ،عبد القادر أقصاصي 3
 نفس الصفحة.المرجع نفسو،  4 

 109ص  ،المرجع السابؽ ،حجازم،حقكؽ الممكية الفكرية كحماية المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية كميعبد الفتاح بي  5
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الذم يممؾ ىيمنة  ،ال لمقكة االقتصادية لمطرؼ المينيأك كيرجع سبب ىذا الشرط 
لو مف قبؿ المستيمؾ  1كالى التبعية االقتصادية ،اقتصادية مكنتو مف إحتكار بعض أنكاع السمع

 أكمف قصكر لعدـ قدرتو عمى االستغناء عف تمؾ المنتجات، كعدـ استطاعتو كشؼ ما تتضمنو 
 .عيب

كما ترتب عنو انتشار لممنتجات الصناعية في  ،كما  أف مسيرة التقدـ الصناعي اليائؿ 
فإف تعقد  ،كمف جية أخرل ،جعمت أمر االستغناء عنيا مستحيال مف جية ،شتى مناحي الحياة

 .   2األجيزة الحديثة جعؿ التعرؼ عمى مككناتيا كخصائصيا أمرا بالغ الصعكبة عمى المستيمؾ

 المطمب الثاني

 مضمون االلتزام بضمان السالمة والمسؤولية الناشئة عنو في عقد البيع االلكتروني
 ،يتمثؿ مضمكف االلتزاـ بالسالمة في التزاـ الميني بضركرة تكقع الحادث الضار       

 ،بالسالمةأما المسؤكلية الناشئة عف االخالؿ بااللتزاـ  ،باالضافة الى التزامو بمنع كقكع الضرر
زيادة عمى ذلؾ  ،فتتجسد في المسؤكلية عف أخطار السمعة كتيديدىا لصحة كسالمة المستيمؾ
 المسؤكلية الناشئة عف المنتجات المعيبة التي سببت ضررا لسالمة المستيمؾ.

                                                           

تظير حالة التبعية االقتصادية في ظؿ كجكد مؤسسة في مركز قكم يسمح ليا بفرض شركط التعاقد عمى االخريف مف  1  
كبالتالي تتطمب حالة التبعية االقتصادية إثبات أف أحد المتعاقديف في العقد يقع في مركز  ،منطمؽ افتقاد ىؤالء لحؿ بديؿ
بحيث يككف الطرؼ الضعيؼ مجبرا عمى الرضكخ لمشركط التي يفرضيا الطرؼ القكم في  ،ضعيؼ بالنسبة لمطرؼ االخر

كمية  ،رسالة دكتكراه،،الممارسات التجاريةمدل تأثر المنافسة الحرة ب ،جالؿ مسعد، العالقة العقدية التي تقـك بينيما
 .162.،ص2012،تيزم كزك ،جامعة مكلكد معمرمالحقكؽ،

 .16.ص، المرجع السابؽ ،المر سياـ  2
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 لوالفرع األ 

 مضمون االلتزام بضمان السالمة
خاص كاالشياء التي تثير يتجسد  االلتزاـ بضماف السالمة في سيطرة المديف عمى االش

كيستمـز تنفيذه بطريقة كاممة تكقع األخطار التي يمكف اف يتعرض ليا الدائف  ،الضرر
 .التقميؿ مف أثارىا أككالتصرؼ حياؿ ىذه األخطار بمنع كقكعيا 

ال أك  ،الميني في عقد البيع مف أجؿ ضماف سالمة المستيمؾ أكلذلؾ يمتـز المحترؼ 
كيمتـز ثانيا بأف يتصرؼ مف أجؿ مف  ،ف أف يخؿ بسالمة ىذا األخيربتكقع الحادث الذم يمك

 .عمى األقؿ تجنب اثاره أكمنع حدكثو 

 ال : التزام الميني بضرورة توقع الحادث الضار    أو 
يتكقع الميني كؿ الحكادث التي يمكف أف تعترض التنفيذ العادم كالصحيح لعقد 

كىذا ألنو باالضافة  ،ككسيمة لنفي مسؤكلية الميني لذلؾ فإف فكرة السبب االجنبي تسبعد،البيع
فاعتبار  ،فإف ىذا الحادث كاف أيضا محتمؿ الكقع ،الى امكانية  ىذا األخير تكقع الحادث 

 . 1الحادث متكقعا يعد حقيقة ال يستطيع أف يتخمص منيا الميني باثبات السبب األجنبي

يرجع  ،كبالتالي تكقع الحادث الضار ،اف تقدير مدل  سالمة كقابمية االلتزاـ لمتنفيذ 
كال تشكؿ خطرا  ،لمدل ككف المحترؼ متيقف كمتأكد مف الكسائؿ المستعممة كأنيا ال تككف مؤذية

كىذا يرجع لقياـ السيطرة كالتحكـ في األشياء التي تككف مصدر ضرر  ،باستخداميا كاستعماليا
بحيث ال يككف مف  ،اميا مف نتائجلمدائف عف طريؽ التأثير الكامؿ  فيما يترتب عمى استخد

 . 2شأنيا النيؿ مف سالمة المستيممؾ 

                                                           

 .25.ص،  المرجع السابؽ ،عابد فايد عبد الفتاح فايد 1
كمية الحقكؽ كالعمـك ،،جمة المفكرم ،أساس المسؤكلية ( ،المضمكف ،االلتزاـ بضماف السالمة ) المفيـك ،مكاقي بناني أحمد  2

 .417.ص ، العدد العاشر،جامعة الحاج لخضر باتنة ،السياسية
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كقد اعتبر مجمس الدكلة الجزائرم في قرار لو أف مفيـك السيطرة عمى العناصر التي       
تدخؿ في نطاؽ مسؤكلية الممتـز باعتباره ميني  ،تسبب الضرر كتناؿ مف سالمة المريض

ممو كينفذ بكاسطتيا التزامو ليست خارجة عف نطاؽ كالكسائؿ التي يؤدم بيا ع ،محترؼ
 . 1كىك الذم يقدر مدل سالمتيا كقابميتيا لتنفيذ االلتزاـ بضماف السالمة ،سيطرتو

 التقميل منو  أوثانيا: التزام الميني بمنع الضرر 
يجب عمى الميني الذم يقع عميو االلتزاـ بضماف السالمة باالضافة الى تكقع الحادث 

كذلؾ باتباع االحتياطات الالزمة كقكاعد  ،ف يقـك باتخاذ اجراء فعاؿ لمنع ذلؾ الضررا ،الضار
ففي عقد البيع االلكتركني يقـك المحترؼ مف أجؿ ضماف سالمة  ،السالمة في ىذا المجاؿ

كذلؾ بكضعيا عمى المكقع  ،المستيمؾ بيياف مكاصفات المنتكج كالمخاطر التي يمكف أف يسببيا
 اص بالبيع. االلكتركني الخ

كقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأف عدـ استيفاء أحد عناصر االلتزاـ بالسالمة كىك 
عف جرح أحد المسافريف  SNCFالمتعمؽ بمنع حصكؿ الحادث الضار يعد سبب مسؤكلية 

                                                           

بمناسبة نظره في قضية احد المكاطنيف الذم  أجريت لو عممية جراحية  11/03/2003قرار مجمس الدكلة الصادر بتاريخ  1 
كلبية ( عمى مستكل العضـ لتقكيـ الرجؿ، لكف بعد تطمب ذلؾ كضع ) صفيحة ل اذ ،عمى مستكل عظـ الفخذ ،بمستشفى بجاية

يكميف مف إجراء العممية الجراحية تعرض المريض إلصابة ميكركبية اذ تسببت ) الصحيفة المكلبية ( في انتاف مقأـك لمعالج 
يتضح أف  الطبي، كاثر ذلؾ قرر االطباء نزعيا في الشير المكالي لمعممية،كقد جاء في قرار مجمس الدكلة مايمي ) حيث

العمميات الجراحية المتعددة التي اجريت عمى المستأنؼ، ماىي سكل نتيجة لمعممية الجراحية األكلى التي أجريت بمستشفى 
كأف الصفيحة المكلبية المصابة بانتاف ادت الى تعفف عظـ الفخذ، أف العالقة السببية بيف العمؿ  31/10/1995بجاية في 

ة كنتائج ىذا العمؿ مكضكع ىذه الدعكل بالتعكيض ثابتة، حيث أف قكاعد مينة الطب الجراحي األكؿ، أم كضع الصفيح
تقتضي أف يسبؽ أم عممية جراحية، بفحص دقيؽ لالدكات المستعممة أثناء العممية،  حيث أف المستأنؼ عميو أخؿ بكاجبو 

يض المكجكد تحت مسؤكليتو، كاف عدـ مراقبة المتمثؿ في اخذ االحتياطات الالزمة مف اجؿ المحافظة عمى السالمة البدنية لممر 
االالت المستعممة مف طرؼ أعكانو يشكؿ خطأ لممرفؽ العاـ، كأنو بالنتيجة بما اف ىالمستأنؼ عميو ساىـ في كجكد ضرر 
بسبب تقصيره في مراقبة االالت الجراحية المستعممة أثناء العممية الطبية، فإنو يمتـز بالتعكيض عف الضرر الالحؽ 

، قضية )ـ.ع ( ضد ) مدير مستشفى بجاية كمف 11/03/2003الصادر بتاريخ  7733مستانؼ(، قرار مجمس الدكلة رقـ بال
 .208،ص. 2004سنة  05معو (، مجمة مجمس الدكلة عدد 
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الحادثة كاف مف الممكف تجنبيا بكضع نظاـ مناسب يمنع فتح االبكاب أثناء سير  فمؤكدة أ
 .1القطار

لذلؾ  ،الكاقع فإف تحقيؽ سالمة المستيمؾ يتـ بتكافر سالمة المنتجات كالخدماتكفي 
بحيث يتالشى مبدأ حرية الصناعة كالتجارة  ،كاف مف الضركرم التدخؿ لفرض قكاعد ممزمة

 .ليفسح المجاؿ إلعماؿ مبدأ سالمة االشخاص

دمات استنادا الى كذلؾ بالنسبة لممنتجات كالخ ،كألف دخكؿ  الميني الى السكؽ يبقى حرا
يترتب عمى ذلؾ عمميا استحالة مراقبة جميع المنتجات كالخدمات  ،مبدا حرية التجارة كالصناعة

 .2ألنو ال يمكف كضع مراقب خمؼ كؿ محترؼ ،المعركضة

ف لـ  يكف في كسع الميني تجنب كقكع الحادث الضار فعمى األقؿ يجب عميو  لذلؾ كا 
ما يخفؼ مف االثار الضارة بالنسبة  أك ،كؿ الضررأف يتخذ مف االجراءات ما يمنع حص

 .لممستيمؾ

كحتى يخفؼ الميني مف االخطار التي يمكف أف تصيب  ،ففي عقد البيع  
كجب عمى الميني أف ينبو المستيمؾ الى االخذ بالشركط المتعمقة بمحاذير ،المستيمؾ
 .كاالضرار الناجمة عف ذلؾ لمتقميؿ مف تمؾ األخطار ،االستعماؿ

المتعمؽ  03-09مف القانكف  09ىك ما نص عميو  المشرع الجزائرم في المادة ك  
بحماية المتعاقد كقمع الغش مف أنو " يجب اف تككف المنتجات المكضكعة لإلستيالؾ 

كأف ال تمحؽ  ،كتتكفر عمى االمف بالنظر الى االستعماؿ المشركع المنتظر منيا ،مضمكنة

                                                           

1 Cass.1 civ,. 21 Octobre 1997 D 1997 cité par (P) GOURDAIN.   

 .405 .ص ، ابؽالمرجع الس ،.…حماية المستيمؾ  ،محمد يبكدال  2
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الشركط  أك ،كذلؾ ضمف الشركط العادية لإلستعماؿ ضررا بصحة المستيمؾ كأمنو كمصالحو
 األخرل الممكف تكقعيا مف قبؿ المتدخميف ".

 الفرع الثاني

 المسؤولية الناشئة عن الخالل بااللتزام بضمان السالمة
ؿ في المسؤكلية ك يتمثؿ األ ،يقـك االلتزاـ العاـ بضماف  بالسالمة عمى أمريف أساسييف

كيتمثؿ  ،ديدىا لصحة كسالمة المستيمؾ عند كجكد عيب بالسمعةعف أخطار السمعة كعدـ تي
 التي تحدث لممستيمؾ عند كجكد عيب بالسمعة.   1األمر الثاني في تحمؿ تبعة االضرار

 ال :المسؤولية عن أخطار السمعة وتيديدىا لصحة وسالمة المستيمك :أو 
ككف أف االلتزاـ  ،ؾيقع عمى الميني التزاـ بتكفير األمف بالسمع المعركضة لإلستيال

ككذلؾ االلتزاـ بالمعمكمات الذم يتصؿ  ،باالماف بالسمع يعتبر مف االلتزامات الممحقة بالتسميـ
لذلؾ نجد أف المشرع الجزائرم في المادة الثالثة مف المرسـك النفيذم  ،بااللتزاـ العاـ بالسالمة

نص عمى  ،كالخدماتالمتعمؽ بضماف المنتكجات  15/09/1990المؤرخ في  266-90رقـ 
كجكب ضماف السالمة مف طرؼ الميني لممنكجات كالتي يجب أف تككف خالية مف العيكب 

 .كاالخطار التي يمكف أف تنطكم عمييا

كيجب عمى الميني فضال عف احاطة المستيمؾ بطرؽ االستخداـ الصحيحة لممبيع 
التي يجب عميو أف يتخذىا لدل  أف يبيف لو كافة االحتياطات ،كالتي تكفؿ لو االنتفاع الكامؿ بو

كأف يقـك بتحذيره مف مخاطر عدـ اتخاذ تمؾ   ،استعماليا أكحيازتو ليذه المنتجات 
 .2االحتياطات

                                                           

حكؿ ضركرة جبر الضرر الذم أحدثو المبيع  مجمميا تدكر في  مة الذم يقع عمى البائع ف اثار االلتزاـ  بالسالإ  1
  .115.عمي سيد حسيف، المرجع السابؽ، ص.بالمشترم

 .639 .ص، المرجع السابؽ ،عمر محمد عبد الباقي 2
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 أككالقكاعد المعمكؿ بيا  ،المنتج التمسؾ بمراعاة أصكؿ الصنعة أككال يمكف لمميني 
كلكف بالمقابؿ ال  ،مافلمتحمؿ مف مراعاة عيب اال ،الحصكؿ عمى تصريح مف الجيات الرسمية

كانما العبرة في تقدير عيب  ،يمكف عتبار منتكج معيبا لمجرد طرح منتكج اخر أكثر تطكرا
 .1بكقت طرحو في السكؽ ،كاالمكاؿ ،المنتكج الماس بأمف كسالمة االشخاص

كفي ىذ اإلطار نجد أف المشرع الفرنسي قد حرص بدكره عمى ايجاد اليات قانكنية 
كفرض عمى الميني ضركرة مراقبة سالمة  ،ؾ مف المنتكجات الخطرة كالمعيبةلحماية المستيم

 .المنتجات   ككجكب تكافر ىذه المنتجات عمى المعايير المعمكؿ بيا

الصادرة في  85/384ربية رقـ ك كلقد تجسدت تمؾ الحماية بعد صدكر التعميمة األ
ة ربي بخصكص المسؤكلية عفك كالمتضمنة التكجيو األ 25/07/1985  ،2المنتجات المعيب

كالتي  ،19/05/1998المؤرخ في  98/389كالتي تبناىا المشرع الفرنسي بمكجب القانكف رقـ 
كالذم مف أىـ خصائصو أف أحكامو لـ تأتي  ،ادخميا المشرع الفرنسي في القانكف المدني

   .3ليا مكممة جاءت كانما ،لتستبدؿ بالقكاعد العامة في ىذا المجاؿ

ركبية ارتباطا كثيقا بمدل الخطكرة التي ك مفيكـ العيب مكضكع التعميمة األكقد ارتبط   
كباالضافة الى ذلؾ فإف  التعميمة  ،المستيمؾ  تشكميا المنتجات مف تيديد ضد أمف كسالمة

كذلؾ بشرط أف تمؾ االشياء متعمقة  ،تخص أيضا االشياء األخرل غير المنتجات المعيبة
 .4أنيا اعتمدت عمى فكرة كاسعة لمفيكـ السالمة االمر الذم يؤكد ،باالستيالؾ

                                                           

 .196.ص،  المرجع السابؽ ،قادة شييدة  1
2 La directive communautaire du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispostions 
législatives, réglementaires et administratives des  Etats membres en matière de responsabilité 
du fait des produits déffectueux 
3  BENABENTAlain,Droit civil, les contrats spéciaux civils et commerciaux,7ème 
éd.,Montchrestien,2006,p.137. 
4 CALAIS Auloy,FRANK Steinmentz ,op.cit, p271 
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مف القانكف المدني الفرنسي المنتجات التي تدخؿ في نظاـ  3-1386كقد حددت المادة  
بما في ذلؾ  ،المسؤكلية بنصيا " يعد منتجا كؿ مؿ منقكؿ حتى لك كاف مندمجا في عقار

 .1ر الكيرباء منتجا "كيعتبر  ،كتربية الحيكانات كالصيد كصيد السمؾ ،منتجات االرض

ربي في استبعاد العقارات مف ك كقد جاء نص القانكف الفرنسي متطابقا مع التكجيو األ
كمع  ،2تاركا تنظيميا لمتشريعات الخاصة التي نظمتيا تنظيما مستقال ،نطاؽ تطبيؽ المسؤكلية

عقار ال يككف رد استثناء عمى ىذا المبدأ حينما نص عمى أف  اندماج المنقكؿ في الأك ذلؾ فقد 
 .عقبة أماـ قياـ المسؤكلية عف المنتجات المعيبة

ىك التقريب بيف تشريعات  1985ربية لعاـ ك كقد كاف اليدؼ المنشكد مف التعميمة األ
الدكؿ األعضاء في مكضكع مسؤكلية المنتجيف عف االضرار المترتبة عف الصفة المعيبة في 

 ذلؾ أف  ،المنتجات

                                                           
1 Article 1386-3 dispose que «  Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans 
un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. 
L'électricité est considérée comme un produit ». 

 140كفي ذلؾ نصت المادة  ،ينصرؼ لفظ المنتكج في القانكف الجزائرم الى المنتجات الصناعية كالزراعية عمى حد سكاء  2
كال سيما المنتكج الزراعي كالمنتكج  ،تصال بعقاريعتبر منتكجا كؿ ما ىك منقكؿ كلك كاف م"مكرر مدني جزائرم عمى أنو 

الخاص بحماية  03-09كما فرؽ القانكف  "،الصناعي كتربية الحيكانات كالصناعة الغذائية كالصيد البحرم كالطاقة الكيربائية 
عمى أف  03-09ف مف قانك  3/2حيث تنص المادة  ،بيف كؿ مف المادة الغذائية كاالنتاج كالمنتكج كالخدمة كالسمعة المستيمؾ

بما في ذلؾ المشركبات كعمؾ ،الحيكاف أكخاـ مكجية لتغذية االنساف  أكمعالجة جزئيا  أككؿ مادة معالجة  "المادة الغذائية ىي 
 أكباستثناء المكاد المستخدمة فقط  في شكؿ أدكية  ،المضغ ككؿ المكاد المستعممة في تصنيع االغذية كتحضيرىا كمعالجتيا

مف نفس القانكف بأنو " العمميات التي تتمثؿ في تربية  3/9ما االنتاج فقد عرفو كفقا لنص المادة أ. "مكاد تبغ  أكمكاد تجميؿ 
المكاشي كجمع المحصكؿ المجني كالصيد البحرم كالذبح  كالمعالجة كالتصنيع كالتحكيؿ كالتركيب كتكضيب المنتكج كالجني بما 

مف نفس القانكف  3/10قبؿ تسكيقو األكؿ، أما تعريؼ المنتكج كرد في نص المادة في ذلؾ تخزينو أثناء مرحمة تصنيعو كىذا 
عمى أنو " كؿ سمعة أك خدمة يمكف أف يككف مكضكع تنازؿ بمقابؿ أك مجانا، اما الخدمة فيي كؿ عمؿ مقدـ، غير تسميـ 

عمى أف السمعة ىي ) كؿ شيئ مادم  3/17السمعة، حتى لك كاف ىذا التسميـ تابعا أك مدعما لمخدمة المقدمة، كنصت المادة 
 قابؿ لمتنازؿ عنو بمقابؿ أك مجانا".
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 ،ؿ السمع داخؿ السكؽ المشتركةأك ختالؿ المنافسة كحرية تداالختالؼ سكؼ يؤدم الى ا
 .باالضافة الى اختالؼ مستكل الحماية لممستيمكيف مف االضرار التي تمحؽ بسالمتيـ

كما نجد أف المشرع الفرنسي اعتبر تعيب المنتكج مسألة مكضكعية كالتي تعني عدـ 
 ،فقرة رابعة مف القانكف المدني 1386 كىذا بنصو في المادة ،كفاية األماف كالسالمة بالمنتكج 

التي تعرؼ العيب بالمنتكج   بأنو " يعتبر المنتكج معيب عندما ال يكفر االماف المشركع 
 . 1" المنتظر

 ثانيا :المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة التي سببت ضررا لسالمة المستيمك 
ء الفرنسي عمى تحقيؽ قدر مف عمؿ القضا ،المنتج أكاستناد الى فكرة تخصص الميني 

جؿ ارساء قكاعد مكضكعية مفادىا الزاـ البائع الميني بتعكيض أمف كذلؾ  ،الحماية لممستيمؾ
 .نتجات المعيبةماالضرار الناجمة عف خطكرة ال

كالتي يصعب في بعض األحياف تعتبر أخطار المنتجات الناتجة عف التقدـ العممي 
القائمة ، ىي أساس مسؤكلية المنتج 2عنيا مف أضرار بالمستيمؾ كما ينتج  ،ازالتيا رغـ ادراكيا

حيث أف  ،ارتباطو بعالقة تعاقدية مع المستيمؾ أكعمى حدكث الضرر دكف مراعاة خطأ المنتج 
ليست ذات  ،374-85ربي  رقـ ك ىذه المسؤكلية مردىا قكاعد خاصة جاء بيا التكجيو األ

 عداـ السالمة بالمنتكج. كمؤسسة عمى ان ،طبيعة عقدية كال تقصيرية

  ،كبذلؾ اعتبر المشرع الفرنسي أف مسؤكلية المنتج عف منتجاتو المعيبة تقـك بدكف خطأ
مف القانكف المدني بنصيا " يسأؿ المنتج عف األضرار الناتجة عف  1386/1كفقا لنص المادة 

                                                           

1 Art 1386/4 dispose que «  Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre 
pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ». 

ظاىر قصكر المعرفة العممية أف بعض المخاطر التي يمكف االحاطة بيا يتعذر عمى االنساف يرل جانب مف الفقو أنو مف م  2
ـز المنتج مف أضرار  ال يعني بالضركرة امكانية معرفة أسابو كتييئة الكسائؿ الالزمة إلزالتو، كبذلؾ مفالعمـ بما ي ،ازالة أسابيا

ف تعذر ادراؾ أسباب المخا ،يظؿ المنتج مف صنع االنساف ، حسف عبد الرحمف قدكس، مدل التزاـ المنتج طر المالزمة لوكا 
 .23بضماف السالمة في مكاجية مخاطر التطكر العممي، دار النيضة العربية، القاىرة، بدكف طبعة، بدكف سنة نشر، ص.
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لية لممنتج عمى ،أم تأسيس المسؤك 1منتكجاتو المعيبة سكاء ارتبط مع المضركر بعقد اـ ال " 
ككرسو القضاء الفرنسي مقتديا بأحكاـ  ،اعتبار مكضكعي ال شخصي كىك تكجيو بدأه الفقو

 .2 384-85ربي ك التكجيو األ

لقد عمؿ القانكف الفرنسي عمى إحالؿ المسؤكلية القائمة عمى اثبات عيكب المنتجات 
أصبحت بمكجب ىذا التشريع أم أف المسؤكلية  ،محؿ المسؤكلية القائمة عمى اثبات خطأ المنتج

بمعنى ليس ىناؾ حاجة إلثبات  ،تتحقؽ بناء عمى معيار مكضكعي كليس عؿ معيار شخصي
 .3الخطأ الشخصي لممنتج

كانما تقـك عمى  ،العيب بالمعنى التقميدم أككبذلؾ فإف المسؤكلية ال تقـك عمى الخطأ 
ككف الضرر ناتجا عف عيب أم يجب أف ي ،أساس عدـ كفاية األماف كالسالمة في المنتجات

 .ؿأك في منتكج قد طرح لمتد

كانما  يتعمؽ بمسألة مكضكعية ىي  ،فاألمر ىنا ال يتعمؽ بخطأ كال بعيب في المنتكج 
مف القانكف المدني الفرنسي  1386/4كفقا لنص المادة  ،عدـ كفاية االمف كالسالمة في المنتكج

ال يتكافر االماف المشركع الذم يمكف أف  عندما ،" يعد المنتج معيبا في تطبيؽ ىذا الفصؿ
 .4ينتظر"

                                                           

1 Art 1386/1 dispose que «  Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut 
de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». 

أخذ المشرع الجزائرم بفكرة المخاطر في بعض االنظمة الخاصة لمتعكيض عف االضرار في مجاالت النشاط الذم تكثر فيو   2
ة رب العمؿ عمى فكرة الخاص بالكيض عف حكادث العمؿ الذم يقيـ مسؤكلي 1972فرض كقكع االخطار ػ،  كذلؾ كقانكف 

 .95،ص. الضرر، كال يعفي المسؤكؿ اال باثبات خطأ يرتكبو العمؿ بغير مبرر ،شييدة قادة، المرجع السابؽ
كمية  ،رسالة دكتكراه ،دراسة مقارنة ،النظاـ القانكني لتعكيض االضرار الماسة بأمف المستيمؾ كسالمتو ،كلد عمر طيب   3

 .172 .ص ،2009/2010 ،عة ابي بكر بمقايد تممسافجام ،الحقكؽ كالعمـك السياسية
4
 Art 1386/4 dispose que «  Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre 
pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ». 
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يقع عمى المدعي إثبات  ،كباالضافة الى أف يككف الضرر ناتجا عف عيب في المنتكج
مدني فرنسي بنصيا عمى  1386/9كفقا لنص المادة  ،الضرر كالعيب كالعالقة السببية بينيما
 .1ببية بيف الضرر كالعيب "العيب كالعالقة الس ،أنو " يجب عمى المدعي اثبات الضرر

أم االضرار التي  ،كيتحدد نطاؽ التعكيض في ىذه المسؤكلية باألضرار الكاجب اثباتيا 
أم  ،بإستثناء المنتجات المعيبة في ذاتيا ،تمؾ التي تمحؽ باألمكاؿ أك ،تمحؽ باالشخاص

ص  قيمتو في نق أكسكاء كاف العيب في تككينو  ،اسبعاد أم ضماف لممنتكج معيب في ذاتو
 .2حيث يخضع تعكيض الضرر في ىذه الحالة الى القكاعد العامة ،االقتصادية

كقد يجد المتضرر صعكبة في  .ات كجكد عالقة سببية بيف العيب كالضرربغير أنو إلث
ىذا ما يخؿ بحقكؽ  ،اثبات الضرر الحاصؿ الذم كاف سببو عيب في سالمة المنتكج

مما يمنح لمنتجي ىذه السمع مف االفالت مف  ،بةالمتضرريف مف جراء المنتجات المعي
كىك الشيئ الذم أدل بالبحث عف امكانية اعفاء المستيمؾ الى حد ما مف إثبات أف  ،المسؤكلية

 .ىناؾ عالقة سببية بيف العيب كالضرر

عتمده ك كيعتبر نظاـ المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة الذم قرره التكجيو األ ربي كا 
غير أف  ،التخفيؼ منيا أكيمنع كؿ اعفاء مف المسؤكلية  ،مراني الفرنسي نظاـ القانكف المد

المنتج في عالقتو بالمستيمؾ يستطيع نفي المسؤكلية عنو في عدة حاالت نصت عمييا المكاد 
 مف القانكف المدني الفرنسي كأىميا مايمي : 17-1386الى  10-1386مف 

                                                           

1 Article 1386-9 dispose que «  Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien 
de causalité entre le défaut et le dommage ». 
2 BENABENT Alain,,op,cit, p,140. 
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كاف عرضو  أك ،ؿأك دـ عرضو لممنتكج لمتدانعداـ صفة المنتج أم اذا أثبت المنتج ع
كخطأ  ؿأك كانعداـ العيب لحظة عرض المنتكج لمتد ،غير تكجييو لمبيع كالتكزيع  ،ألسباب أخرل

  .1حادث مفاجئ كما أمر بو القانكف كمخاطر التطكر   أككفعؿ الغير  ،الضحية

قد خال مف  ) الممغى( نجده 02-89كبالرجكع الى قانكف االستيالؾ الجزائرم  رقـ 
ماعدل  ،تطبيؽ مسؤكلية المنتج ضمانا إللتزامو بخمك المنتكج مف العيكب المسببة لألضرار

 .2مايمكف إعتباره شركط سالمة المنتكجات مف المخاطر التي تمس صحة المستيمؾ

محددا لمسؤكلية  90/266كقد جاء نص المادة الثالثة مف المرسـك التنفيذم رقـ 
كبالتالي يعتبر مسؤكال عف  ،اـ الضماف عمى منتجاتو المعيبة كالخطرةالمحترؼ في تطبيؽ أحك

 .ضماف سالمة المنتكج الذم يقدمو مف أم عيب يجعمو غير صالح لإلستعماؿ المخصص لو

                                                           

1 Article 1386-11 dispose que « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne 
prouve : 
 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; 
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le 
dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce 
défaut est né postérieurement ; 
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit 
en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; 
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre 
législatif ou réglementaire. 
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut 
est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux 
instructions données par le producteur de ce produit ». 
 

يجب  ،خدمة ميما كانت طبيعتو أككؿ منتكج سكاء كاف شيئا ماديا  ") الممغى(  أنو   02-89مف قانكف  3تنص المادة   2
 ". تضر بمصالحو المادية أكنو أم أكأف يتكفر عمى ضمانات ضد كؿ االنماط التي مف شأنيا أف تمس صحة المستيمؾ 
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إف تكريس المسؤكلية عف المنتج مف أجؿ الحصكؿ عمى التعكيض العادؿ عف الضرر      
مكرر مف 140تـ تأكيده بمكجب نص المادة  الذم سببتو المنتجات في القانكف الجزائرم 

 . 2لترتب مسؤكلية المنتج عف الضرر الناتج عف جراء كجكد العيب في منتجاتو ،1القانكف المدني

مكرر مف  140كبذلؾ  حدد المشرع الجزائرم طبيعة مسؤكلية المنتج بمكجب المادة      
كمف خالؿ ىذه  ،)الممغى( 02-89كالتي كانت غير كاضحة في القانكف رقـ  ،القانكف المدني

 أكالمحترؼ  أكالمسؤكلية خمؽ المشرع الجزائرم نكع مف التكازف مابيف أطراؼ العالقة ) المنتج 
زات التي تقع مف طرؼ أك كمف جية أخرل سعى الى التقميص مف التج ،المستيمؾ( مف جية

 .3المحترؼ ضد المستيمؾ

ع التزاما بضماف المخاطر فرض المشر  03-09كبصدكر قانكف االستيالؾ رقـ 
كىذا حتى تتحقؽ مسؤكلية كؿ ميني في  ،ؿأك كاالضرار الناجمة عف المنتجات المعركضة لمتد

كقد حدد المشرع بمكجب ىذا القانكف االلتزامات الممقاة عمى  ،4عممية كضع المنتكج لإلستيالؾ
                                                           

كالفقرة  ،مف القانكف المدني الفرنسي 1-1386لى مف القانكف المدني ىك نص المادة أك مكرر فقرة  140اف مصدر المادة   1
بفقراتيا الثماني  1386فقد نظـ المشرع مسؤكلية المنتج في نص المادة  ،مف نفس القانكف 3-1386الثانية  مصدرىا المادة 

 .مكرر 140ي حيف أف المشرع الجزائرم نظميا فقط في مادة كاحدة مف القانكف المدني ىي المادة ف .عشر
بينما استعمؿ المشرع الفرنسي في نص  Viceمكرر في نصيا الفرنسي مصطمح  140استعمؿ المشرع الجزائرم في المادة   2

ذلؾ أف العيب في المنتكج  ،ا بيف المصطمحيفغير أنو يظير الفرؽ كاضح ،Défaut مدني فرنسي مصطمح  1-1386المادة 
فالعيب  ،قانكف مدني فرنسي عدـ االستجابة لمسالمة المشركعة 4-1386في باب مسؤكلية المنتج يقصد بو طبقا لنص المنادة 

تمؼ كىك يخ ،الذم يككف مف شأنو أف تقـك بمكجبو مسؤكلية المنتج ىك فقط ذلؾ الذم يعرض سالمة المستعمؿ لممنتكج لمخطر
قانكف مدني باعتباره االفة الطارئة عمى المبيع التي تنقص مف  379عف العيب في مفيكمو الكالسيكي المذككر في المادة 

المعدؿ لمقانكف المدني الجزائرم، مجمة العمـك القانكنية  10-05، شكقي بناسي، مف سمبيات القانكف رقـ منفعتو أكقيمتو 
 29،ص 02،العدد 2008كؽ، بف عكنكف، جامعة الجزائر، كاالقتصادية كالسياسية، كمية الحق

مخبر القانكف االقتصادم  ،مجمة القانكف االقتصادم كالبيئة ،االثار المترتبة عف المسؤكلية المدنية لممنتج ،محمكدم فاطمة  3
 .128 .ص ،2العدد  ،2009 ،جامعة كىراف ،كالبيئة

كانما تبقى شركط  ،دث نصا خاصا بشركط االعفاء مف المسؤكلية المدنيةتجب االشارة ىنا أف المشرع الجزائرم لـ يستح   4
كىذا عمى  ،ضية بجكاز االعفاء مف المسؤكليةامف القانكف المدني كالق 178االعفاء مف المسؤكلية خاضعة ألحكاـ نص المادة 

 أكركط التي ترمي الى استبعاد الش "مف القانكف المدني أف  15-1386خالؼ المشرع الفرنسي الذم اعتبر بمجب نص المادة 
 ".تحديد المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة تككف ممنكعة كتعتبر كأنيا لؾ تكف 
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مستيمؾ كيؤكد عمى عاتؽ المتدخؿ كجعميا ممزمة كمف النظاـ العاـ حتى يحافظ عمى سالمة ال
كمف حيث نكع المسؤكلية الكاجبة التطبيؽ فيي مسؤكلية عقدية كمسؤكلية  ،1مسؤكلية المتدخؿ

 . 2مفترضة

اف التزاـ الميني اتجاه المستيمؾ ىك التزاـ بضماف السالمة أم أف يحقؽ لممستيمؾ 
لـ يحقؽ الميني لو  فإف ،كعف استعمالو لو ،الغاية التي قصدىا كتكقعيا مف خالؿ اقتنائو لممنتج

كمسؤكليتو ىنا مسؤكلية مفترضة ال تقبؿ اثبات العكس اال بكاسطة  ،ذلؾ كاف مسؤكال اتجاىو
 176 المادتيفكىذا حسب ما نصت عميو القكاعد العامة في  ،السبب الذم ال يد لمميني فيو

 . 3مكرر مدني جزائرم140ك

أراد مف خالؿ النصكص أف المشرع الجزائرم  4كيرل جانب مف الفقو الجزائرم 
فأكد عمى كجكب تكفر  ،أف يقدـ حماية فعالة لممستيمؾ ،التشريعية المنظمة لإلستيالؾ بالجزائر

المنتكج عمى ضمانات مف كؿ المخاطر التي تسبب ضررا بصحة المستيمؾ كسالمتو كمصالحو 
رر الحاصؿ كبالتالي ينشئ عف مخالفة ىذا المبدأ مسؤكلية خاصة يراعى فييا الض ،المادية

 .كبغض النظر عف كجكد عالقة تعاقدية أـ ال تربط المتدخؿ بالمستيمؾ ،دكف اثبات الخطأ

                                                                                                                                                                                           

   Article 1386-15 dispose que «  Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la 
responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites ». 

مف قانكنف  4مثمة عمى تمؾ االلتزامات في مجاؿ النظافة الصحية لممكاد الغذائية كسالمتيا مانصت عميو المادة كمف األ 1
يجب عمى كؿ متدخؿ في عممية كضع المكاد الغذائية لمغستيالؾ احتراـ الزامية سالمة  "المتعمؽ بالمستيمؾ مف أنو   09-03

"، كفي مجاالمحاقظة عمى المصالح المادية كالمعنكية لممستيمكيف ما لسير عمى أف ال تضر بصحة المستيمؾ ىذه المكاد كا
مف  نفس القانكف عمى أنو " يجب أف ال تمس الخدمة المقدمة لممستيمؾ بمصمحتو المادية، كأف ال  19نصت عميو المادة 

 تسبب لو ضررا معنكيا".
 .139.ص،، العدد أ2012،مجمة المحكمة العميا ،688491ممؼ رقـ  20/10/2011ية  الغرفة المدن ،المحكمة العميا  2

،ص. 23العدد  ،2013 ،مجمة حكليات جامعة الجزائر  ،كجكب التزاـ المتدخؿ بضماف حماية المستيمؾ ،محمد بعجي  3
89. 
 .323.ص، المرجع السابؽ ،حساني عمي  4
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أف أحكاـ القانكف المدني كالتنشريعات الجنائية  1كما يرل جانب اخر مف الفقو الجزائرم
أم ال يعاقب المسؤكؿ  ،ال تجد تطبيقا ليا اال بعد كقكع مخالفة ،الخاصة بحماية المستيمؾ

بحيث يصبح المنتكج  ،لعقكبات المقررة إال بعد أف يتعرض فييا أمف كسالمة المستيمؾ لمخطربا
أم بعد كقكع الضرر كالتعرؼ عمى الضحية  ،لوأك يتن أكمؤذيا لكؿ مف يستعممو  أكضارا 

بؿ تحقيؽ أغراض  ،فتكقيع العقكبة ال يككف اليدؼ منو االصالح فقط ،كالمطالبة بالتعكيض
غير أف الباحث يرل أف ىذه  الغاية يصعب تحقيقيا في مجاؿ  ،كالكقايةأخرل ىي الردع 

 .سالمة كامف  المستيمؾ في مجاؿ التجارة االلكتركنية

مة الشركط التعسفية في عقد البيع االلكتركني كااللتزاـ بالسالمة أك كالى جانب مق
كنظرا لزيادة خطكرة  فإنو المشترم ،كضمانات تقميدية لحماية المشترم في مرحالة تنفيذ العقد

كىك ما نجده في الضمانات  ،فيك بحاجة الى حماية أكثر فاعمية  ،المعامالت االلكتركنية
 .كالتي سنتطرؽ الييا في الفصؿ الثاني ،المستحدثة لحماية المشترم

 

 

 

 

 

 

                                                           

المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية   ،في قانكف االستيالؾ ؿ في السكؽأك عرض الدكاء لمتد ،ديدف بكعزة  1
 .211.ص ،العدد الثالث 2008 ،كمية الحقكؽ جامعة الجزائر ،كالسياسية
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 الفصل الثاني

 الضمانات الحديثة لتنفيذ عقد البيع االلكتروني
كما تقدمو مف مزايا كفائدة لألفراد  ،االلكتركنية يعد االنتشار الكاسع لممعامالت

مف أىـ االثار االيجابية لشبكة  ،كالمؤسسات في مختمؼ مياديف الحياة االقتصادية كاالجتماعية
 ،المستيمؾ ليس بمنأل عف الحماية أثناء تنفيذ التعاقد االلكتركني أكغير أف المشترم  .االنترنت
ضمانات حديثة لحفظ كافة حقكقو كحمايتو تتمثؿ في االلتزاـ جدت التشريعات المقارنة أك لذلؾ  

 .باالعالـ كالحؽ في العدكؿ كااللتزاـ بالمطابقة

فإلى جانب الحماية التقميدية لإلرادة العقدية مف خالؿ نظرية عيكب االرادة التي لـ تعد 
نية يحتاج فييا ظير االلتزاـ باالعالـ كذلؾ نظرا ألف ىناؾ كثيرا مف العقكد االلكترك  ،كافية

كىذا إما ألف أحد طرفي التعاقد  ،1المشترم الى حماية خاصة كفعالة بسبب طبيعة ىذه العقكد
ما الف المتعاقد االخر ليس عمى دراية تامة   ،خبرتو غير كافية أكااللكتركني ميني محترؼ كا 

مـ بعناصر أم أف االلتزاـ باالعالـ يجد أساسو في عدـ تكافؤ بيف طرفي العقد مف حيث الع
األمر الذم يمقي عمى المحترؼ االلتزاـ باالدالء لممشترم بكافة المعمكمات  ،العقد كظركفو

 كالبيانات المتعمقة بالعقد.

كال يمتقي المستيمؾ  ،كألف عقد البيع االلكتركني يتـ عف بعد مف خالؿ شبكة االنترنت
ؿ التعاقد إال بعد تنفيذ العقد الخدمة مح أكككذلؾ ال يرل المستيمؾ السمعة  ،كالتاجر ماديا
جدت القكانيف المقارنة ضمانة لممشترم تعد مف أقكل الضمانات أك ألجؿ ذلؾ  ،كاستالـ السمعة

 أككالذم يستطيع المشترم بمكجبو رد السمعة  ،في عقكد البيع االلكتركنية كىي الحؽ في العدكؿ

                                                           

قرتيا التشريعات المقارنة  باتجاه حماية مصمحة أاف الطبيعة الخاصة  لعقكد التجارة االلكتركنية فرضت قكاعد خاصة   1
 .301، ىادم مسمـ يكنس البشكاني، المرجع السابؽ، ص.ىك المستيمؾالطرؼ الضعيؼ ك 
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دكف أف يتحمؿ  أكداء االسباب كذلؾ دكف اب ،رفض الخدمة خالؿ مدة معيف مف استالـ االسمعة
  .اية تكمفة اضافية

فإف ظيكر االلتزاـ بالمطابقة قد أحرز  ،كفضال عف االلتزاـ باالعالـ كالحؽ في العدكؿ
 ،كذلؾ بإعتباره عنكانا لتجسيد الحماية المنشكدة لممشترم في عقد البيع االلكتركني ،أىمية كبيرة

ذلؾ اف الشراء عبر االنترنت يستند عمى  ،لكتركنيةككذلؾ المحافظة عمى متانة المعامالت اال
 ،كالذم ال يمكف المشترم مف الكشؼ الحسي عف المبيع ،صاؼ المبيع عبرالشبكةأك عرض 

ألف مف خصكصية العرض عبر شبكة  ،فيرتب لو حقا عمى البائع أف يسممو شيئا مطابقا
 .االنترنت أف كثيرا ما يصاحب ذلؾ العرض صكرا لو

عقد البيع االلكتركني  ال تتحقؽ لو رؤية مادية مممكسة لمسمعة  بؿ إنو  فالمشترم في 
كال يغير مف ىذا األمر أف تككف الصكرة  ،فقط اطمع عمييا عبر الشبكة عف طريؽ الصكر

لذلؾ يقع  ،ألف ىذا ال يعني تسممو مبيع مطابؽ ،المعمف عنيا كاضحة كمعبرة عف حقيقة المبيع 
 معتو لمشركط المكاصفات المتفؽ عمييا في عقد البيع االلكتركني. عمى البائع ضماف مطابقة س

ؿ بالدراسة أك بحيث نتن ،كبناء عمى ماتقدـ نقسـ دراستنا ليذا الفصؿ الى ثالثة مباحث
كفي المبحث الثاني  الحؽ في  ،ؿ االلتزاـ باالعالـ في عقد البيع االلكتركنيك في  المبحث األ

 .لتزاـ بالمطابقةكفي المبحث الثالث  اال ،العدكؿ

 

 لوالمبحث األ 

 االلتزام  باالعالم في عقد البيع الكتروني
تتطمب المعامالت التجارية التي تتـ عبر شبكة االنترنت الحصكؿ عمى المعمكمات       

الخدمات  أكفانيا ستعرض خصائص  كمميزات السمع  ،كفي المقابؿ ،الخاصة بالمستيمؾ
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لذلؾ كجب عمى  ،تعاقد مما يجعمو اكثر عرضة لممخاطرالمقدمة لتشجع المستيمؾ عمى ال
 ،التاجر اف ال يستغؿ االمكانيات التقنية لمتجارة االلكتركنية الخفاء ىكيتو الحقيقية أك 1الميني

 .2لتفادم االلتزاـ بمعايير حماية المستيمؾ  كاليات تنفيذىا

خاصة في  ،حديثة كمتطمباتيا ضركرة تممييا الحياة ال 3كأصبح بذلؾ  االلتزاـ باالعالـ      
حيث أف ىذا النكع مف التعاقد يتـ باستخداـ كسائط الكتركنية دكف التقاء ،عقد البيع االلكتركني

 كفيو الكثير مف المخاطر التي تؤدم الى التُأثير عمى اختيار المستيمؾ. ،مادم بيف أطرافو

                                                           

معنكم يبـر عقد مف  أككؿ شخص طبيعي  "الميني في المادة الثانية النقطة الثالثة بأنو   97/7ربي رقـ ك عرؼ التكجيو األ  1
فاف المرسـك  ،ربيك و التشريع األكخالفا لما نص عميو عمي ".تمؾ العقكد الخاضعة ليذا الكجيو كذلؾ في اطار نشاطو الميني

أما القانكف الجزائرم لحماية المستيمؾ رقـ  .الخاص بالتعاقد عف بعد لـ يحدد المقصكد بالميني 2001/741الفرنسي رقـ 
معنكم يتدخؿ في عممية  أككؿ شخص طبيعي  "،فقدعرؼ المتدخؿ في المادة الثالثة  بأنو 25/02/2009المؤرخ في  09/03

 15/09/1990المؤرخ في   90/266كما عرفت المادة الثانية مف المرسـك التنفيذم رقـ  "،ات لالستيالؾعرض المنتكج
فالحي ماداـ  أكحرفي  أكمعني بكؿ نشاط سكاء كاف تجارم صناعي  "المتعمؽ بضماف المنتجات ك الخدمات الميني بأنو 

 ".خدمات لممستيمكيف أكييدؼ الى تقديـ امكاؿ 
2 منشكرات الحمبي  ،أساليب الحماية القانكنية لمعامالت التجارة االلكتركنية، دراسة مقارنة ،د اسماعيؿمحمد سعيد احم  

 .361.، ص2009 ،بيركت لبناف ،،لىك الطبعة األ ،الحقكقية
 ،معمكماتالى جانب مصطمح االعالـ استعمؿ الفقو عدة الفاظ أخرل كااللتزاـ باالخبار ك كااللتزاـ باداء البيانات كتقديـ ال  3

 L’obligationؿ التفرقة بينيا مف خالؿ عدة تعاريؼ مف بينيا اف االلتزاـ باإلعالـ بمعنى أك كالتبصير كاالفضاء كح
d’information  الشركات المتخصصة بكاسطة الكسائؿ  أكأنو كاجب مفركض بكاسطة القانكف عمى بعض البائعيف الحرفييف

عرفو بأنو  L‘obligation de renseignementsبينما االلتزلـ باالخبار بمعنى  .ميةالبيانات االعال أكالمالئمة كاإلشيار 
كالذم أنشئ عف طريؽ القضاء بحيث يمتـز بمقتضاه أحد طرفي العقد المفترض فيو أكثر  ،التزاـ ضمني في بعض العقكد

 ،كيعرؼ ايضا بانو الدليؿ ،لعقدتخصصا كخبرة بابالغ الطرؼ االخر بالمعمكمات التي يحكزىا كالتي ليا عالقة بمحؿ ا
أما االلتزاـ باالفضاء فعرفو عمى أنو االدالء  .قضية ما أكالتعميمات، التي يمكف أف تقدـ تكضيحات حكؿ كاقعة  ،المالحضة

ال أصبح التزاما بالتحذير ،مع انو ال يمكف اف يقتصر عمى ىذه الصفة الخطرة ،بالصفة الخطرة لمشيئ المبيع و كما تـ تعريف،كا 
مف مخاطر التنفيذ عمى نحك معيف عند ،أك مف مخاطر السمعة المتعاقد عميياأك أنو إعالـ بظركؼ التعاقد كالتحذير مف مخاطره 

 كانما يحتكم عمى النصيحة كالتحذير،الى جانب ،كبالتالي فاف لفظ التبصير بيذا المعنى ال يقتصر عمى االعالـ ،االقتضاء
أنيقدـ حسابا كما ىك الحاؿ في أك كانما يشير الى عبارة يكافي بالمعمكمات  ،ه المصطمحاتلؾ فاف المشرع ال يستعمؿ نفس ىذذ

مف  15كالى عبارة التصريح بجميع البيانات في عقد التاميف في المادة ، مف القانكف المدني 577عقد الككالة في نص المادة 
فيفرم  20الصادر في  06/04كالمتمـ بالقانكف  المتعمؽ بالتأمينات المعدؿ 1995جانفي  25الصادر في  95/07االمر 
التزاـ المتعاقد الذم تككف بحكزتو معمكمات خاصة بمحؿ  ام ،كبالرغـ مف اختالؼ االلفاظ فيي تؤدم نفس المعنى ،2006
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ما يظير عدـ التكازف بيف طرفي كألنو غالبا  ليس كؿ مستيمؾ مدرؾ ألدكات المعمكماتية م    
لذلؾ كجد االلتزاـ باالعالـ لمكاجية حالة النقص التقني لممتعاقد نتيجة  ،العقد الميني كالمستيمؾ

كاالداة  ،كاليدؼ ىك التكفيؽ بيف حرية التعاقد مع حماية الطرؼ الضعيؼ ،التبعية االقتصادية
كمف ىنا ينشأ  ،اة االقتصاديةأك بعدـ المس عندما يككف ىذا التكازف ميدد ،ىي ارساء تكازف العقد

  1لي باالعالـ ىدفو ايجاد حرية تعاقدية حقيقية لصالح الطرؼ الضعيؼ.أك التزاـ 

فإف االختالؼ في المعرفة بيف الميني المحترؼ كالمستيمؾ ينشئ  ،كباالضافة الى ماسبؽ     
يقتضي إعالـ  ،التعامؿ كذلؾ التزاما يقع عمى عاتؽ البائع أساسو الثقة كحسف النية في

ككؿ  ،الخدمة محؿ العرض لمتعاقد أكالمستيمؾ بالمعمكمات كالبيانات المتعمقة بكضع السمعة 
  2االنتفاع بو أكمايمـز الستخداـ المبيع 

ذلؾ أف ىذا النكع مف  ،كيككف االلتزاـ باالعالـ مطمكبا أكثر في مجاؿ العقد االلكتركني      
كفيو الكثير مف المخاطر  ،سائط الكتركنية دكف التقاء مادم بيف أطرافوالتعاقد يتـ باستخداـ ك 

 التي تؤدم الى التأثير عمى رضا المستيمؾ 

كقد حرصت التشريعات الحديثة عمى ضركرة إعالـ المستيمؾ االلكتركني عمى نحك معيف      
سكاؽ ككنتيجة  لذلؾ أصبحت األ ،يختمؼ عف الحؽ في  االعالـ في الحاالت العادية

 ،المتاجر االفتراضية عمى شبكة االنترنت األكثر تنظيما كحماية لممتعامميف معيا أكااللكتركنية 
ففي عقد البيع االلكتركني قد استفاد المستيمؾ  ،3فيـ يتنافسكف لتقديـ الحماية األفضؿ لممستيمؾ

                                                                                                                                                                                           

جامعة  ،كؽكمية الحق ،اطركحة دكتكراه ،االلتزاـ باالعالـ في العقكد ،نقال عف حامؽ ذىبية ،بابالغيا لمطرؼ االخر ،االلتزاـ
 .12-11ص  ،2008/2009،بف يكسؼ بخدة ،الجزائر

 274ص  ،2012،مصر ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،حماية المستيمؾ االلكتركني ،ف خالدككثر سعيد عدنػػػػػػػػػػػػػػػا  1
الطبعة ،االردف ،ار حامد،د،دراسة تحميمية ،عقد البيع عبر االنترنت ،عقكد التجارة االلكتركنية ،عمر خالد الزريقات  2
 .340.ص ،2007،لىك األ
 .361.ص المرجع السابؽ، ،محمد سعيد احمد اسماعيؿ  3
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يجة الى كثيرا مف التسكؽ االلكتركني بالحصكؿ عمى السعر األرخص كالمنتجات األفضؿ نت
 .1الكـ اليائؿ مف المعمكمات المتاحة 

 لوالمطمب األ 

 مفيوم االلتزام بالعالم في عقد البيع االلكتروني وأساسو القانوني
ؿ بالدراسة  مفيـك االلتزاـ باالعالـ االلكتركني مف خالؿ التطرؽ تعريؼ االلتزاـ أك كسنتن

كىؿ يعتبر التزاـ  ،أـ بتحقيؽ نتيجةأم ىؿ ىك التزاـ ببذؿ عناية   ،باالعالـ كبياف طبيعتو
باالضافة الى التطرؽ الى بياف االساس القانكني لإللتزاـ باالعالـ في  ،عقدم أـ التزاـ ير عقدم
 عقد البيع االلكتركني. 

 لوالفرع األ 

 مفيوم االلتزام باالعالم االلكتروني
المعمكمات بيف جد خمال في أك اف التطكر التقني خاصة في العالـ االفتراضي الرقمي 

ؿ ك حيث أف منتج السمعة ىك الشخص األ ،المشترم أكالبائع كالمستيمؾ  أكطرفي العقد المنتج 
فيك مف  ،بؿ يككف احيانا ىك القادر كحده عمى ذلؾ ،القادر عمى االفصاح كاالعالـ الالزميف

 2مف حيث العمـ بخطكرتو أكيمسؾ بزماـ منتكجو سكاء مف حيث العمـ بككناتو 

كألف البيئة االلكتركنية تمعب دكرا كبيرا في خمؽ مركز الضعؼ الذم يكجد فيو        
كالذم تبدأ مالمحو قبؿ التعاقد عف طريؽ ممارسة الضغط عميو مف خالؿ الدعاية ،المستيمؾ

اتجيت التشريعات الحديثة التي تعنى  ،التركيجية المضممة بشكميا االلكتركني الحديث
ة عمى حقو كىك في نفس الكقت التزاـ عمى عاتؽ الميني بإعالـ بالمستيمؾ الى النص صراح

                                                           

بالمائة مف مجاؿ  10حيث انو حكاؿ فقط  ،تعتبر األسكاؽ االمريكية لمتجارة عبر االنترنت ىي االكثر تطكرا في العالـ   1
 .يكيةالتجارة االلكتركنية تعمؿ خارج الكاليات المتحدة االمر 

 .93 .ص ،المرجع السابؽ،امازكز لطيفة  2



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

260 
 

بمعنى تزكيده بالمعمكمات الالزمة كالكافية لالختيار كالتمييز بينيا  ،الخدمة أكالمستيمؾ بالسمعة 
بكافة ظركؼ كأبعاد تعيداتو  حتى يككف عمى عمـ كدراية ،كالتعرؼ عمى أصمح ما يحتاج اليو

 .1المستقبمية

فإنو يقع عمى عاتؽ الميني قبؿ ابراـ العقد أف يقـك باإلدالء بكافة المعمكمات كبذلؾ      
كالتي مف شأنيا أف تساىـ في ايجاد رضا كامؿ كسميـ كمحيط بكافة  ،كالبيانات المتعمقة بالعقد

كيعد ىذا االلتزاـ اعماال لاللتزاـ العاـ بحسف النية المعركؼ في القانكف  ،تفصيالت العقد
 .2المدني

 352/1كقد تعرض المشرع الجزائرم لاللتزاـ باالعالـ في القانكف المدني  بمكجب المادة      
ضمف أحكاـ عقد البيع بنصو ) يجب أف يككف المشترم عالما بالمبيع عمما كافيا كيعتبر العمـ 

 صافو األساسية بحيث يمكنو التعرؼ عميو(أك كافيا اذا اشتمؿ العقد عمى بياف المبيع ك 

المنظـ لمتعاقد عف  1997مام  20الصادر في  97/7ربي رقـ ك قد نص التكجيو األك       
اال أف  ،كقانكف اإلستيالؾ الفرنسي عمى كاجب االدالء بالمعمكمات  كتبصير المستيمؾ ،3بعد

المؤرخ في  648-2005المشرع الفرنسي كاف أكثر كضكحا حيف قرر في األمر رقـ 
                                                           

 ،2011/2012 ،جامعة ابك بكر بمقايد تممساف،دكتكراه اطركحة  ،الرىانات القانكنية لمتجارة االلكتركنية ،خميفي مريـ  1
 .266.ص
ة بطبيعة الشيئ المبيع انطالقا مف  القانكف المدني الجزائرم فإف البائع يمتـز بتزكيد المشترم بكافة المعمكمات المتعمق  2

كىك التزاـ عاـ تكجبو ضركرة تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ  ،كذلؾ لتفادم أم أخطار يمكف أف يحدثيا المبيع ،كبطريقة استعمالو
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ عميو  " عمى أنو 107كىك ما نصت عيو المادة  ،عميو كبطريقة تتفؽ مع ما يكجبو حسف النية

 ،العرؼ ،ؿ أيضا ما ىك مف مستمزماتو كفقا لمقانكفأك بؿ يتن ،النية كال يقتصر العقد عمى االلتزاـ بما كرد فيو فحسب كبحسف
 .العدالة كبحسب طبيعة االلتزاـ

كاف لـ  ،غير أنو اذا طرأت حكادث استثنائية عامة لـ يكف في الكسع تكقعيا كترتب عمى حدكثيا أف تنفيذ االلتزاـ التعاقدم
الطرفيف أف  صار مرىقا لممديف بحيث ييدده بخسارة فادحة جاز لمقاضي تبعا لمظركؼ كبعد مراعاة لمصمحة ،مستحيال يصبح

 ".كيقع باطال كؿ اتفاؽ يقضي بخالؼ ذلؾ ،يرد االلتزاـ المرىؽ الى الحد المعقكؿ
3 Directive 97/7/CE du 20  mai  1997 concernant la protection des consommateurs en matière 
des  contrats à distance , JOCE n  L  144 , 4juin 1997. 
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بعد المتعمقة بالحؽ في اإلعالـ الكاردة في نص المادة أف أحكاـ التعاقد عف  06/06/2005
L121-18  1خدمة  أكتنطبؽ عمى العقكد االلكتركنية سكاء تضمنت منتكج 

 عريف االلتزام باالعالم ال: تأو    
بالرغـ مف التنظيـ القانكني لإللتزاـ باإلعالـ في المعامالت االلكتركنية  في التشريعات       

كقد عرفو الفقو المصرم عمى أنو  التزاـ قانكني  ،يا جميعيا لـ تضع تعريفا لواال أن ،2المختمفة

                                                           

1  L’articleL121-18 énonce : «  Ces  informations, dont  le caractère commercial doit 
apparaitre  sans  équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et 
compréhensible, par tout moyen adopté à la technique de communication à distance 
utilisée » ,Ordonnance no 2005-648 du 6 juin 2005  relative à la commercialisation à distance 
de service financiers auprès  des consommateurs, j.o.r.f  7 juin  2005p. 

كانما نجد ايضا الشريعة االسالمية قد اعترفت  ،ربية كحدىا السباقة في تتنظيـ االلتزاـ باالعالـك ال تعد التشريعات األ   2
كالتزاـ شرعي يمـز طرفي العقد بتقديـ المعمكمات الجكىرية المتصمة بمكضكع العقد الى  ،بكجكد ىذا االلتزاـ في مجاؿ البيكع

كقد استند الفقو عمى ما يمكف استنتاجو مف ايات  ،كانياتو الخاصةالطرؼ االخر اذا كاف ىذا االخير يعجز عف االطالع بإم
قرانية التي تنيي عف الغش كالخداع اذا كاف المتعقد يعمـ بأف الطرؼ االخر سيعزؼ عف ابراـ العقد اذا أعممو بالمعمكمات 

ديث الرسكؿ )ص( كمف بينيا : ماركاه كما استدؿ الفقو بأحا "،كأقيمك الكزف بالقسط  كال تخسرك الميزاف  ""الضركرية كمثاليا  
يتفرقا فإف صدؽ البيعاف كبينا بكرؾ  ابك خالد حكيـ بف خزامى ) رضي اهلل عنو ( عف الرسكؿ )ص( ) البيعاف بالخيار  ما  لـ

ـ المسم "كما ركم عف عقبة بف عامر أنو  سمع رسكؿ اهلل )ص( يقكؿ :  ،ليما في بيعيما كاف كذبا ككتما محقت بركة بيعيا
، كاستخمص الفقو أف ىذه االحاديث تأمر المتعاقديف بالصدؽ "أخك المسمـ ال يحؿ لمسمـ باع مف أخيو بيعا كفيو عيب إال بينو

في حيف يحثيـ  ،كما جعمت الصدؽ في المعامالت سببا مف أسباب نزكؿ البركة عمى مف يتعامؿ بالصدؽ ،كالبياف كقت التعاقد
كاضافة الى ىذا االلتزاـ الذم جعمتو الشريعة ،يجعميما مف كسائؿ الغش التي تزيؿ البركةباالبتعاد عف الكذب كالكتماف ك 
فإنيا تضع ىذا االلتزاـ عمى عاتؽ الغير استنتاجا لما ركاه عف كائمة بف االسقع ) رضي  ،االسالمية يقع عؿ عاتؽ المتعاقديف

فيتضح  ، "ا إال بيف مافيو ك اليحؿ ألحد يعمـ بذلؾ إال بينويحؿ ألحد أف يبيع شيئ "اهلل عنو ( أنو قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل )ص( 
ف بيف المسمميف بإعتبارىـ أك مف ذلؾ أف الشريعة االسالمية تضع ىذا االلتزاـ عمى عاتؽ الغير ايضا كأساسو ىك كجكد التع

خالؿ أقكاؿ الفقياء حكؿ ثالث بحيث تتكحد مصالحيـ كرغباتيـ كيدكر االلتزاـ باالعالـ في الشريعة االسالمية مف  ،أسرة كاحدة
 ر :أك مح
 ؿ : أف مضمكف ىذا االلتزاـ يكمف في المعمكمات كالصفات الجكىرية المتعمقة بالعقد ك األ

المعينة كاال ببياف  أكؿ بالرؤية ك الثاني : أف اليدؼ مف ىذا االلتزاـ ىك تحقيؽ العمـ الكافي لممشترم كالذم يتحقؽ في المقاـ األ
 المتعمقة بالعقد كالتي ال يمكف لممشترم االحاطة بيا بكسائمو الخاصة الصفات الجكىرية 

الثالث : االثر المترتب عمى عدـ الكفاء بيذا االلتزاـ ىك عدـ مشركعية البيع اذ أف ىناؾ اجماعا عمى أف الكتماف التدليسي 
 .107.ص،المرجع السابؽ ،فمصطفى ابك حسي  أشرؼ محمد ،8ص  ،المرجع السابؽ ،نقال عف حامؽ ذىبية ،محـر شرعا
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عاـ كسابؽ عمى التعاقد يمتـز فيو المديف بإعالـ الدائف في ظركؼ معينة إعالما صحيحا 
كالتي يعجز عف االحاطة بيا  ،1كصادقا بكافة المعمكمات الجكىرية المتصمة بالعقد المرد ابرامو

كيعرؼ أيضا أنو  بااللتزاـ يقع عمى عاتؽ التاجر  ،ليبني عمييا رضاه بالعقدبكسائمو الخاصة 
مقدـ الخدمة الذم يتعاقد مع المستيمؾ مف خالؿ الكسائؿ االلكتركنية الحديثة  أكااللكتركني 

بمقتضاه يخبر المستيمؾ بشخصو كبياناتو التجارية كبكافة البيانات الجكىرية المتعمقة بالعقد 
عدـ التعاقد بناء عمى ارادة حرة  أكمييا يتخذ المستيمؾ قراره باالقداـ عمى التعاقد كالتي بناء ع

 .2مستنيرة

كما عرفو البعض بأنو تنبيو طالب التعاقد بصكرة مف شأنيا القاء الضكء عمى كاقعة ما        
بحيث  ،حتى يككف الطالب عمى بينة مف أمره  عنصر مف عناصر التعاقد المزمع إقامتو أك
 .3تخذ القرار الذم يراه مناسبا في ضكء حاجاتو كىدفو مف إبراـ العقدي

كعرفو البعض االخر  بأنو التزاـ أحد الطرفيف بتقديـ كافة البيانات كالمعمكمات الالزمة    
تنفيذه بؿ  تحذيره كلفت نظره اذ ا استدعى األمر  أكلمساعدة الطرؼ االخر عمى ابراـ العقد 

 .4ذلؾ

                                                           

 ،كذلؾ عمى أساس أف لفظ المعمكمات لو  أصؿ قضائي ،يفرؽ بعض الفقياء بيف االلتزاـ باالعالـ كبيف االدالء بالمعمكمات  1
فااللتزاـ بالمعمكمات في نظرىـ كاجب ضمني في بعض العقكد يمتـز بمقتضاه أحد طرفي العقد المفترض فيو أنو االكثر 

بينما لمفظ االعالـ أصال  ،دراية كخبرة بإبالغ الطرؼ االخر بالمعمكمات التي يحكزىا فيما يتصؿ بالعقد تخصصا كاالفضؿ
 الشركات المتخصصة بتقديـ أكالبائعيف الحرفييف  فخاصة أ ،تشريعيا اذ يمثؿ االلتزاـ باالعالـ كاجبا مفركضا بكاسطة القانكف

بك أتغريد عبد الحميد  ،مية المطركحة مف خالؿ الكسائؿ المتاحة كالدعاية مثالبالعم أكالمعمكمات التي تتصؿ بمكضكع التعاقد 
-126ص ص  ،2007 ،جامعة عيف شمس ،كمية الحقكؽ ه،رسالة دكتكرا ،االلتزاـ باالعالـ في عقكد نقؿ التكنكلكجيا ،المكاـر
127. 

 .274 .ص ،مرجع سابؽ ،ككثر سعيد عدناف خالد  2
 .188.،ص2008،حماية العقدية لممستيمؾ منشأة المعارؼ االسكندريةال ،عمر محمد عبد الباقي 3
 .173.،ص2000،القاىرة ،الطبعة الثالثة ،دار النيضة العربية،الحماية المدنية لمتجارة االلكتركنية ،محمد مرسي الزىرة 4
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خالؿ التعريفات السابقة أف االلتزاـ باالعالـ يقع عمى عاتؽ الميني الطرؼ  يتبيف مف      
لما لو مف خبرة  ،القكم بتزكيد  المستيمؾ كتنكيره بالمعمكمات الكافية حكؿ العقد المراد ابرامو

 1الخدمة محؿ التعاقد أكفنية تجعمو عالما بكافة البيانات الجكىرية كالتفصيمية لمسمعة 

االلكتركني في المرحمة السابقة  أكـ االلتزاـ باالعالـ سكاء في شكمو التقميدم كيت          
أف يككف أحد  ليما أك  ،كذلؾ مع كجكب تكفر شرطيف،في المرحمة الالحقة لو أكلمتعاقد 

المتعاقديف مينيا خبيرا عمى نحك يسمح لو بالعمـ الشامؿ كالكافي ببيانات كمك اصفات المبيع 
كال يقتصر عمـ الميني بالمعمكمات المتعمقة بالمنتج، بؿ يتعداىا الى  ،محؿ عقد االستيالؾ

 .2العمـ بأىميتيا كبدكرىا الفعاؿ في تككيف رضا المستيمؾ

حيث أف ىذا الجيؿ ىك الذم  ،أف يككف المستيمؾ جاىال ليذه المعمكماتاما الشرط الثاني فيك 
غير أف جيؿ  ،عالـ لممستيمؾيجعؿ الميني في عقكد االستيالؾ االلكتركنية مديف باال

المستيمؾ البد أف يككف مشركعا باعتبار أف االلتزاـ باالعالـ الذم يقع عمى عاتؽ الميني لو 
                                                           

شكاؿ الدعاية كاالعالف عبر تجب االشارة الى اف  االعماؿ التجارية االلكتركنية تككف بصفة عامة مسبكقة بشكؿ مف أ   1
االشيار أصبح مف أىـ اليا النشاط التجارم في المنافسة كتحقيؽ الربح عبر شبكة  أككال شؾ اف االعالف  ،شبكة االنترنت

 أكغير انو يجب بياف االختالؼ بيف االلتزاـ االعالـ االلكتركني قبؿ التعاقد عبر شبكة االنترنت عف االعالف  ،االلكتركنية
فاالعالـ ىك عبارة عف التزاـ قانكني سابؽ عمى ابراـ العقد يمتـز بمكجبو أحد الطرفيف الذم يممؾ معمكمات جكىرية  ،ار االشي

اما االعالف فيك ييدؼ الى  ،بيدؼ اف يصدر صحيحا سميما في العقد ،كتخص العقد المزمع ابرامو بتقديميا الى الطرؼ االخر
باالضافة الى انو يككف مدفكع االجر عادة كبحسب الكقت كالمساحة  ،الكسب المادم تركيج المنتجات كالخدمات بقصد تحقيؽ
بينما االعالـ ىك أكثر مكضكعية  ،فضال عف ككنو أحد  طرؽ تمكيؿ كسائؿ االعالـ ،التي تشترل في كسائؿ االعالـ المختمفة

كما يمكف  ،الخدمات أكصاؼ المنتجات أك ف مف االعالف الذم ال يخمك مف قدر مف المبالغة كالتضخيـ في التعبير كفي بيا
فاالعالف كسيمة لمتاثير في الجميكر كلكف مف خالؿ  ،التمييز بيف االعالـ كاالعالف مف الناحية العممية في بعض الحاالات

 ،الخدمة كأاليدؼ منو ىك تحكيؿ المستقبميف لمرسالة االعالنية الى زبائف كمستيمكيف لمسمعة  ،شكؿ تجارم أحيانا يككف مباشرا
كاالعالـ يظؿ مختمفا عف االعالف باعتبار أف اليدؼ منو جعؿ الشخص المكجو اليو االعالـ في كضع يمكنو مف اتخاذ قراره 

حيث ييدؼ االعالف الى العمؿ عمى  ،كعميو يتميز االعالف عف االعالـ مف ناحية اليدؼ ،دكف مساعدة مف كجو اليو االعالـ
بينما ال ييدؼ االعالـ الى ذلؾ بؿ يعمؿ عمى تككيف فكرة معينة  ،الجميكر كي يقدـ عمى الشراء ركاج المنتجات كالخدمات بيف

، 132، صالمرجع السابؽ ،حماية المستيمؾ في العقد االلكتركني ،نقال عف خمد ممدكح ابراىيـ ،دعـ الثقة في نظاـ معيف أك
 .296.ص المرجع السابؽ، ،صفكاف حمزة اليكارم

 .139 .ص ،20003 ،االسكندرية ،دار الجا معة الجديدة ،المسؤكلية االلكتركنية ،صكرمحمد حسيف من  2
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 أكحيث ال يتعدل ما يجيمو الميني شخصيا كال المعمكمات التي يعمميا المستيمؾ  ،حدكد
ضمكف االلتزاـ كسنتطرؽ ليذيف الشرطيف بدراسة تفصيمية عند دراسة م ،1يفترض عممو بو

 باالعالـ في عقد البيع االلكتركني.

 طبيعة االلتزام بالعالم ثانيا:
ىدفو إخبار المستيمؾ  ،الميني في التعاقد االلكتركني التزاـ باالعالـ أكيقع عمى البائع     

كيجب اف يتـ تقديـ  ،بالبيانات كالمعمكمات المتعمقة بالتعاقد كذلؾ حتى يككف تعاقده سميما
      .مكمات تطبيقا لمبدأ حسف النية في التعاقدالمع

ىؿ ىك التزاـ  ،التاجر باإلعالـ أكغير أنو يطرح  التساؤؿ بالنسبة لطبيعة  التزاـ الميني   
كمف جية  أخرل ىؿ ىك التزاـ عقدم أـ  ،؟، ىذا مف جية 2ببذؿ عناية اـ التزاـ بتحقيؽ نتيجة

 غير عقدم؟.

 زام ببذل عناية أم التزام بتحقيق نتيجة ؟اللتزام بالعالم ىو الت 1 
كيرل  ،اختمؼ الفقو حكؿ ككف االلتزاـ باالعالـ ىك  التزاـ  ببذؿ عناية أـ  بتحقيؽ نتيجة    

البعض أف االلتزاـ باالعالـ ببيانات كمخاطر الشيئ المبيع كالتزاـ ييدؼ الى سالمة المشترم 
كالمتمثمة  ،لشركط المطمكبة لاللتزاـ ببذؿ عناية مف الخطكرة الكامنة في الشئ  المبيع يتطمب ا

كأف يككف لمدائف دكر في  ،في ككف النتيجة المطمكبة مف االلتزاـ احتمالية كليست مؤكدة الكقكع
البائع ييدفاف مف كراء التحذير المكتكب عمى  أكمنعيا ذلؾ ألف المنتج  أكتحقيؽ النتيجة 

                                                           

 .81.ص،2008،االسكندرية ،دار الجامعية، أمف المستيمؾ االلكتركنية،خالد ممدكح ابراىيـ  1
اما  ،ؽ  النتيجة المطمكبة يقصد بااللتزاـ ببذؿ عناية االلتزاـ الذم يمتـز بمقتضاه المديف ببذؿ عناية الرجؿ المعتاد لتحقي   2

كيترتب  ،االلتزاـ  بتحقيؽ نتيجة فيك االلتزاـ الذم يمتـز بمقتضاه المديف بتحقيؽ  نتيجة معينة  بإتخاذ  الكسائؿ الالزمة لذلؾ 
أنو بذؿ  ف المديف ال  يككف مسؤكال  اذا  كاف التزامو ببذ ؿ عناية إذا ثبتأ عمى ىذا التقسيـ  نتيجة  عممية ىامة   مقتضاىا 

نتيجة فاف    أما اذا  كاف اال لتزاـ بتحقيؽ ،في تحقيؽ النتيجة العناية المطمكبة كالتي يبذليا في نفس  الظركؼ الرجؿ المعتاد 
نقال  عف محمد  ،حتى كلك بذؿ في سبيؿ تحقيقياعناية الرجؿ المعتاد ،المديف يككف مسؤكال  اذا تخالفت ا لنتيجة محؿ االلتزاـ

  .178.ص المرجع السابؽ، ،مرسي الزىرة
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ء بو شفاىة الى تجنب المشترم ما بيا مف خطكرة الذم يتـ االدال أكالمرفؽ بيا  أكالسمعة 
 .1كلكنيما ال يضمناف الكصكؿ الى ىذه النتيجة

كلكنيما  يتعيداف فقط  ،المنتج  أككبذلؾ ال تككف سالمة المشترم محال اللتزاـ البائع      
 كليس بإمكاف أم منيما التعيد بأكثر مف ذلؾ، الف ،بإحاطة المشترم عمما بما يضمف سالمتو

الف ذلؾ يتكقؼ  ،االعالـ ميما بمغت درجة كضكحو  ال يكفي كحده لتحقيؽ سالمة المشترم
ألف المعمكمات المقدمة لو تتطمب  ، ك2عمى مدل استجابة المشترم ليذا االعالـ كالتزامو بو 

 التزاـ في الحقيقة  الميني ىنا ىك أكفاف ىذا يعني اف التزاـ البائع  ،نو حتى تتحقؽ نتيجتياأك تع
 .3ببذؿ عناية 

ألف القكؿ بأف  ،كيرل البعض االخر مف الفقو أف االتزاـ باالعالـ ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة    
 أكااللتزاـ باالعالـ ببيانات كمخاطر الشيئ المبيع كالتزاـ ييدؼ الى تحقيؽ سالمة المشترم 

دكل ألف عمى المديف المستيمؾ ىك التزاـ ببذؿ عناية مف شأنو أف يجعؿ ىذا االلتزاـ عديـ الج
 .4بام التزاـ أف يبذؿ في تنفيذه العناية الكاجبة  سكاء كجد االلتزاـ بضماف السالمة اـ ال

فإف  ذلؾ يحقؽ حماية لممستيمؾ  ،كألف القكؿ بأف االلتزاـ باالعالـ ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة   
م يممؾ النفكذ ألف فيو تخفيفا لعبئ االثبات عنو كىك طرؼ ضعيؼ في مكاجية طرفي قك 

كتبعا العتباره التزاما بتحقيؽ نتيجة فما عمى المستيمؾ إال أف يثبت عدـ التنفيذ مف  ،االقتصادم

                                                           

دار ،دراسة مقارنة بيف القانكف المدني كالفقو االسالمي ،االلتزاـ باالفضاء بالصفة الخطرة لمشيئ المبيع ،حمدم احمد سعد   1
 .164.، ص2010،مصر،الكتب القانكنية

 .178.ص ،المرجع السابؽ ،محمد مرسي الزىرة  2
 .286.ص ،المرجع السابؽ ،ككثر سعيد عدناف خالد  3
 .171.المرجع السابؽ ص ،حمدم احمد سعد  4
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كال يستطيع المديف التخمص منيا اال بإثبات السبب االجنبي  ،جانب المديف حتى تقـك مسؤكليتو
 .1اثبات خطأ الغير أك

 غير عقدي  االلتزام باالعالم ىو التزام عقدي ام التزام 2
لتحديد طبيعة االلتزاـ باالعالـ مف ناحية ككنو التزاما ناشئا عف العقد كمرتبطا بو فيككف     

خاصة فيما يتعمؽ بالجزاء  ،التزاما مستقال عف العقد فيككف غير تعاقدم أىمية بالغة أك ،تعاقديا
نشأعف ىذا االخالؿ  كال سيما في حالة المطالبة بتعكيض ما ،الذم يترتب في حالة االخالؿ بو

كفقا لقكاعد  أك، فيؿ تككف ىذه المطالبة عمى أساس قكاعد المسؤكلية التقصيرية 2مف أضرار 
 المسؤكلية العقدية ؟

فإف   ،فإذا اعتبرنا أف  االلتزاـ باالعالـ التزاما عقدم كأف المسؤكلية عنو مسؤكلية عقدية     
 ،فيد مف قكاعد االثبات في المسؤكلية العقديةذلؾ يؤدم الى التسييؿ عمى المستيمؾ ألنو يست

فما عميو اال أف يثبت عدـ التنفيذ لاللتزاـ باالعالـ حتى تتقرر مسؤكلية الميني بااللتزاـ 
 .3باالعالـ

 ،أما اذا اعتبرنا االلتزاـ باالعالـ التزاما غير عقدم كاالخالؿ بو يرتب المسؤكلية التقصيرية    
كيجب الكفاء بو قبؿ تككيف  ،زاـ باالعالـ التزاما مستقال عف العقدفيرجع ذلؾ العتبار االلت

ذلؾ ألنو ال يمكف اعتباره التزاما عقديا النو نشأ في مرحمة سابقة عمى نشأة العقد الذم  ،العقد
 كحيث أنو ينعدـ في ىذه الحالة الرضا الذم ىك أحد أركاف العقد  ،ىك مصدر االلتزاـ

                                                           

 .287.ص ،المرجع السابؽ ،ككثر سعيد عدناف خالد   1
 .135 .ص،المرجع السابؽ ،حمدم  أحمد سعد 2
 .283.ص ،المرجع السابؽ ،ككثر سعيد عدناف خالد  3
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مرحمة يمتـز مف خالليا الميني  ،أف االلتزاـ باالعالـ يمر بمرحمتيف كىنا تجب اإلشارة الى     
 ،كىنا يتـ االعالـ قبؿ التعاقد ،باالدالء بالمعمكمات لمساعدة المستيمؾ في اتخاذ قرار التعاقد

 .كمرحمة أخرل يمتـز الميني مف خالليا بإعالـ المستيمؾ بكؿ ما يحدث اثناء  تنفيذ  العقد

فإنو مف االفضؿ عدـ تجزئتو كاعتباره  ،االلتزاـ باالعالـ يمر بمرحمتيف غير أنو كاف كاف  
ا سكاء  التزاما كاحدا تككف المسؤكلية المترتبة عميو عقدية ال تتغير بتغير المرحمة التي يمر بي

،كذلؾ تسييال لممستيمؾ حتى ال يجد  نفسو مظطرا لرفع دعكييف عف 1بعد ابرامو أكقبؿ العقد 
كما أف المسؤكلية العقدية قد تتسع في حاالت معينة  ،كاحد لككنو يمر بمرحمتيف اخالؿ بالتزاـ

اال اف اثاره  ،لتشمؿ أخطاء  سابقة عمى ابراـ العقد لككف الفعؿ كاف كاف سابقا عمى التعاقد
 .2كنتائجو ال تظير اال  بعد ابراـ العقد كما ىك الحاؿ مثال في ضماف العيكب الخفية

 في عقد البيع االلكترونير االلتزام باالعالم ىمية تقريثالثا: أ
يرجع سبب تقرير االلتزاـ باالعالـ الى طبيعة العقد الذم يبرمو المستيمؾ كالذم يتميز في     

خاصة كأف ىذه العقكد تبـر بكسائؿ  ،كثير مف االحياف بانعداـ التكازف العقدم بيف طرفيو

                                                           

ـ قبؿ التعاقد كااللتزاـ التعاقدم باالعالـ كاحدا اذا كاف اليدؼ الذم يرمي الى تحقيقو كالكصكؿ اليو كؿ مف االلتزاـ باالعال  1
جو اختالؼ بينيما مف حيث أك غير أنو ثمة مظاىر ك  ،كص المسائؿ الجكىرية لمعقدصمثؿ في تبصير الطرؼ المتعاقد بختي

يجد كؿ منيما االساس الذم  أككبذلؾ يختمؼ االلتزاـ باالعالـ قبؿ التعاقد عف االلتزاـ التعاقدم باالعالـ  ،ساس كالمصدراأل
الذم يبـر مف بعده، كيجد اساسو فااللتزاـ باالعالـ قبؿ التعاقد يجد أساسو بعيدا عف العقد  .منو كجكده كنشاتو في مجؿ التعامؿ

كمصدره في المبادئ العامة لمقانكف كمبدأ حسف النية قبؿ التعاقدم بكجو عاـ. كىذا بخالؼ االلتزاـ التعاقدم باالعالـ الذم يجد 
في العقد الذم يتضمف التزاـ احد طرفي العقد بإعالـ الطرؼ االخر بالمعمكمات اليمة كالجكىرية أثناء تنفيذ العقد  كما  مصدره

يختمؼ االلتزاماف مف حيث كقت النشاة، فينشئ االلتزاـ باالعالـ قبؿ التعقد كينفذ في المرحمة السابقة عمى العقد أم قبؿ تككيف 
اـ باالعالـ التعاقدم فينشئ كزينفذ في مرحمة الحقة لمرحمة ابراـ العقد، كيترتب عمى ذلؾ أنو متى تثت العقد كابرامو. أما االلتز 

لإللتزاـ باالعالـ قبؿ التعاقد الصفة قبؿ التعاقدية فيعد بذلؾ التزاما قانكنيا لو طبيعة قانكنية غير عقدية، يستمد أساسو مف 
ـ التعاقدم باالعالـ لو صفة تعاقدية يجد أساسو كمصدره مف العقد، كما يترتب عمى المبادئ العامة لمقانكف. في حيف أف االلتزا

 ،دار النيضة العربية ،االلتزاـ باالعالـ قبؿ التعاقد ،خالد جماؿ أحمدذلؾ االختالؼ اختالؼ المسؤكلية الناشئة عنيما، 
 109-107-103ص ص  ،2003،القاىرة

 .166 .ص ،المرجع السابؽ ،محمد مرسي الزىرة  2
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اضافة الى البعد ،1أم الغياب المادم لطرفيو ،فيوالكتركنية يككف فييا الحضكر افتراضيا بيف طر 
االمر الذم يؤدم الى ضركرة تكفير  ،المكاني الذم يظؿ عامال مثيرا لمعديد مف االشكاالت

التي أدت الى  ىي  ضركرات عمميةىناؾ ف  إكعميو ف ،حماية خاصة لممستيمؾ االلكتركني
 .كجكد االلتزاـ باالعالـ

 ،االعالـ في  أف المتعاقد المستيمؾ يعبر بمكجبو عف إرادة حرة كاعيةتكمف أىمية اإللتزاـ ب     
كذلؾ  ،كال يقمؿ مف أىمية االلتزاـ باإلعالـ أنو أماـ المستيمؾ امكانية رفع دعكل عيكب اإلرادة

كقد اعتبر المشرع الجزائرم كتماف كاقعة مؤثرة  ،ألف ىذه الدعكل ال ترفع اال بعد اتماـ التعاقد
مف القانكف  86/2كفي ذلؾ تنص المادة  ،تجيز لممدلس عميو ابطاؿ العقد ،تدليسافي التعاقد 

مالبسة  اذا ثبت أف المدلس عميو ما  أكسا السككت عمدا عف كاقعة يكيعتبر تدل بقكليا "المدني 
 ."ىذه المالبسة  أككاف ليبـر العقد لك عمـ بتمؾ الكاقعة 

مف أف المبدأ في القانكف الجزائرم ىك اعتبار  ،كىك ما سارت عميو المحكمة العميا       
اال اذا كاف المتعامؿ مينيا كما ىك الحاؿ  ،السككت العمدم عف كاقعة مؤثرة في التعاقد تدليسا

     .2التدليس أكغالبا في عقد البيع االلكتركني فإانو ال يمكف لو االدعاء بالغش 

يذه الدعكل كخصكصا اذا كاف محؿ التعاقد غير أف  الكثير مف المستيمكيف ال يمجؤكف ل       
في حيف اف االلتزاـ باإلعالـ ىدفو جعؿ المستيمؾ عمى بينة تامة بما ىك  .ليس ذك قيمة كبيرة

يؼ االلتزاـ باالعالـ الى أحكاـ نظرية التراضي كعيكب اإلرادة الكثير مف ضلذلؾ ي ،مقدـ عميو

                                                           

مجمة جامعة النجاح لالبحاث ) العمـك   ،حماية المستيمؾ االلكتركني في القانكف الجزائرم دراسة مقارنة ،عبد الرحماف خمفي  1
 .08.،ص2013، (1)27االنسانية( المجمد 

كأف  ،ـغير منشكر ) العنب المباع كاف مصابا بامراض الكرك  ،101365ممؼ رقـ  ،23/06/1993المحكمة العميا غ ـ   2
 .البائع كتـ ىذا المرض قصد بيع العنب (
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مؽ نكع مف التكازف العقدم في مراكز األحكاـ التي تجعميا متكاممة كيساعد أيضا عمى خ
 .1المتعاقديف

أنو يجب اإلعتراؼ بأف حؽ   -كىك عمى حؽ في ذلؾ  - 2كيرل جانب مف الفقو الجزائرم     
المستيمؾ في اإلعالـ أصبح إحدل الركائز األساسية لكؿ سياسة تكضع لمدفاع عف 

كما مف شأنو أف يعالج  ،اقد الضعيؼبكجو عاـ أداة قانكنية لحماية ارادة المتع كىك ،المستيمكيف
كأف إعالـ المستيمؾ يجد  .اإلختالؿ في التكازف في العالقات بيف المحترفيف ك المستيمكيف

ليا : المحترؼ نفسو الذم يقع عميو مبدئيا التزاـ اجبارم عاـ باإلعالـ أك  جيتيفمصدره في 
كميا المشرع الى أك إلعالـ المستيمؾ ف أما القناة الثانية ،3بصكرتو قبؿ التعاقدية كبعد التعاقدية

، كالى مؤسسات استشارية أىميا المجمس الكطني  لحماية المستيمكيف ،جمعيات المستيمكيف
 . 4مما يؤكد أىمية الكصكؿ لممعمكمة كحرية استخداميا

ألف  ،اة بيف المتعاقديفأك كيعد اإللتزاـ باإلعالـ ضركريا لسالمة العقكد في ظؿ عدـ المس    
أ السالمة في العقكد ال يمكف اف يتحقؽ مف خالؿ امكانية عرض القكاعد الممزمة لمعقد مبد

لذلؾ يعد البحث  ،ذلؾ أف ىذه الفكرة غامضة كغير مؤ كدة ،كبمساعدة فكرة حسف النية فقط

                                                           

 .281.ص ،المرجع السابؽ ،ككثر سعيد عدناف خالد  1
القاىرة  ،دار الكتاب الحديث ،دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي ،حماية المستيمؾ في القانكف المقارف ،محمد بكدالي  2

 .692 .، ص2006
مف القانكف المدني الخاصة بالسككت  86/2لتعاقدم في االعالـ في نص المادة يتمثؿ االساس القانكني لاللتزاـ قبؿ ا  3

أما الصكرة الثاية المتمثمة في االلتزاـ باالعالـ التعاقدم فيجد اساسو القانكني في النصكص المتعمقة بضماف العيكب   ،التدليسي
 جزائرممدني  352المادة  ،كدعكل عدـ العمـ الكافي ،كبمبدأ حسف النية ،الخفية

بؿ ضماف الحؽ في كضعيا عمى شبكة االنترنت التي  ،ىمية الشديدة لضماف الكصكؿ لممعمكمات كحرية استخداميارغـ األ  4
ؿ المعمكمات كتضغط لضمانو أك كرغـ كؿ ما تقكلو السياسة االمريكية عف حؽ االتصاؿ كالتكاصؿ كتد ،تديرىا الكاليات المتحدة

متذرعة أحيانا باغالؽ المكاقع  ،صر عمى ادارة الشبكة العممية لكحدىا كفرض الرقابة عمييافإنيا ت ، قانكنيا أكدستكريا 
المرجع  ،معكاف مصطفى ،كاحيانا أخرل بقطع التكاصؿ مع االرىابييف كدائما حسب متطمبات سياستيا كمصالحيا ،االرىابية
 .21.ص السابؽ،
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عف السالمة في العقكد في إطار اإللتزاـ باإلعالـ أحسف مف تبرير الجزاء الضركرم لمتصرفات 
 .غير المقبكلة بااللتجاء الى فكرة التدليس فقط قبؿ العقدية

كألف اإللتزاـ باإلعالـ في مجاؿ التعاقد االلكتركني حؿ محؿ الحياد السمبي الذم كاف     
اذ أنو يعبر عف فرصة التزاـ ايجابي بالصدؽ  ،التضميؿ أكالخداع  أكمتمثال في  عدـ الغش  

اال تحقيقا لمبدأ حسف النية الذم يحكـ تنفيذ العقكد كالذم ال يعد  ،كاألمانة نحك المتعاقد االخر
 ضات التمييدية كابراـ العقد كينتيي بالتنفيذ النيائي لمعقد أك كالذم يجب أف يبدأ مساره مف المف

لة تصحيح رضا المستيمؾ  ال تكتمؿ دكف البحث عف الكسائؿ القانكنية  الكفيمة أك اف مح    
كالتي  ،عدـ التكافئ  في العالقة بيف المستيمكيف كالمحترفيفبتحقيؽ التكازف العقدم الناجـ عف 

 .كىذا نتيجة لمبالغة ادراج المحترفيف لمشركط التعسفية في العقكد ،مف أىميا االلتزاـ باالعالـ
الضفاء   ،كبقاعدة أف العقد شريعة المتعاقديف ،كال يمكف لممحترؼ التمسؾ بمبدأ سمطاف االرادة

كأف ىذه القاعدة االصمية ال يجب تطبيقيا في  ،ضالمة لممستيمكيفالشرعية عمى الشركط ال
 .1عقكد االستيالؾ

 2تككف األعماؿ التجارية اإللكتركنية مسبكقة عادة بشكؿ مف أشكاؿ الدعاية كاإلعالف     
كألف اإلعالف في شكمو اإللكتركني أقؿ تكمفة كأكثر سيكلة مف اإلعالف  ،التجارم االلكتركني

                                                           

 .694.ص المرجع السابؽ، ، حماية المستيمؾ...،محمد بكدالي   1
يختمؼ اإلعالف عف الدعاية في اف اإلعالف يعرؼ عمى أنو كؿ كسيمة تيدؼ الى التأثير نفسيا عمى الجميكر تحقيقا   2

ػ كما يعرؼ ،لغايات تجارية كبذلؾ فيك يفترض لقيامو نكع مف التكرار كااللحاح بيدؼ تنشيط الطمب عمى المنتجات كالخدمات
خدمة معينة عف طريؽ ابراز المزايا كالمحاسف بيدؼ خمؽ  أكني القصد منو التعريؼ بمنتج مي أكاعالـ تجارم  أكبانو اخبار 

اما الدعاية فيي النشاط الذم يؤدم الى التأثير في  ،ىذه الخدمة أكانطباع جيد يؤدم الى اقباؿ الجميكر عمى ىذا المنتج 
 ييدؼ الى نشر أفكار كاراء معينة كتجميع أنصار ليذهفيي نشاط  ،بمبدأ أكسكاء لجعمو يؤمف بفكرة  ،عقيدة في رأم الجميكر

اال انيا غالبا ما تحتكم عمى مجرد  ،كاف كانت االعالنات االلكتركنية تعتبر مف كسائؿ الدعاية عبر شبكة االنترنت،االفكار
دعاية عف االعالف كبذلؾ تختمؼ ال ،بيانات كمعمكمات اليدؼ منيا بياف طبيعة السمعة كثمنيا كنسبة الخصـ كمصاريؼ الشحف

كالدعاية ال تيدؼ  ،في ككف االعالف مدفكع االجرعمى حيف يغمب عمى الدعاية اف تككف مجانية ،التجارم عبرب شبكة االنترنت
عمى عكس االعالف التجارم الذم ييدؼ الى التاثير في رأم  ،كالدعايةالى االنضماـ الى جمعية خيرية،الى تحقيؽ كسب مادم
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كذلؾ بدفعو  ،فإنو يشكؿ مصدر خطكرة حقيقية عمى تكجيو ارادة المستيمؾ ،قميدمالتجارم الت
 ،االستفادة مف الخدمات دكف اف يككف بحاجة فعمية الييا أكالى االقداـ عمى شراء  السمع 

سمبا كعدـ ذكر بيانات  أك ،فيككف التظميؿ ايجابيا اذا تضمف مكاصفات خادعة مغايرة لمحقيقة
 .ككيف صكرة مخالفة لمحقيقةجكىرية أدت الى ت

فاالعالف التجارم كاف كاف مف مظاىر المنافسة المشركعة ككسيمة لمتعريؼ بالمنتتجات      
كىك  ،كذلؾ عف طريؽ استعماؿ  االعالف الخادع ،اال أنو انقمب سمبا عؿ المستيمؾ ،كالخدمات

 أكادعاء كاذبا  أكنا بيا أكؿ دائما عرضا أك كيتن ،ذلؾ االعالف الذم يتـ بأية كسيمة كانت
 أكغير مباشرة الى خداع  أكأنو يصاغ بعبارات مف شأنيا أف تؤدم بطريقة مباشرة  أك ،1مظمال

 ،لذلؾ تزداد قيمة االعالـ االلكتركني في ظؿ ىذه البيئة االلكتركنية الرقمية ،2تظميؿ المستيمؾ
حماية ليست أقؿ مف  كأف المستيمؾ الذم  يشارؾ في  التجارة االلكتركنية يجب أف يمنح

 .3مستكل الحماية الممنكحة لو في األشكاؿ األخرل مف التجارة

لـ تعد العقكد االلكتركنية قاصرة عمى مفيكميا التقميدم المتمثؿ في احتكار أحد أطراؼ     
الف  ،بحكـ الكاقع تقديـ خدمة جكىرية الزمة لمطرؼ االخر أكالعالقة العقدية بمقتضى القانكف 

لعممي كالتكنكلكجي الحديث الذم يشيده العالـ ساىـ في انحراؼ البيع عف أسمكبو التطكر ا
بؿ أصبح التعاقد االلكتركني أكثر تعقيدا كتعددت أنكاع السمع  ،التقميدم فمـ يعد بسيطا كما كاف

بؿ  يجيميا كذلؾ أشخاص  ،كالمنتجات كظيرت تقنيات يجيميا المستيمؾ في أغمب االحياف
                                                                                                                                                                                           

المرجع  ،امف المستيمؾ االلكتركني ،،خالد ممدكح ابراىيـ ،عميـ يقبمكف عمى التعاقد مع المعمف، نقال عفالمستيمكيف بغرض ج
 .110.ص السابؽ،

كال يقتصر أثره عمى ما  ،كىك ما يمحؽ بيـ ضررا محققا ،المظمؿ يمثؿ إفسادا إلختيار المستيمكيف أكاف االعالف الكاذب   1
زاىية حكرية سي . كيؤدم لمنافسة غير مشركعة ،يمتد ليشمؿ الحياة االقتصادية جميعيابؿ  ،يمحؽ المستيمؾ الفرد مف ضرر

 .143.،ص2005،الجزائر،دار ىكمو ،المسؤكلية المدنية لممنتج ،يكسؼ
ات مجمة االكاديمية لمدراس ،المكزع ( بالكسائؿ الحديثة كمكقؼ الفقو االسالمي منيا أكإعالـ البائع ) المنتج  ،براىيـ عمارم  2

 .35.ص ،2001مس، االعدد الخ ،شمؼ ،جامعة حسيبة بف بكعمي ،االجتماعية كاالنسانية
 .362.ص المرجع السابؽ، ،محمد سعيد أحمد اسماعيؿ  3
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 ،كما ىك الحاؿ لمنتجي السمع  االلكتركنية كأجيزة الحاسب االلي ،المجاؿ محترفيف في نفس
  1حيث يتفكؽ المنتج بخبرتو في ىذا المجاؿ عمى البائع فضال عف المستيمؾ

كقد أدت األمكر السابقة الذكر الى إتخاذ اإلذعاف شكال جديدا كمظير مختمفا عف مظيره    
ؼ مف حيث الدراية كالعمـ لمطرؼ االخر صاحب يتمثؿ في اذعاف الطرؼ الضعي ،التقميدم

  .جزئيا جكانب ىامة متصمة بالعقد أكيبـر معو العقد كىك يجيؿ كميا  ،الخبرة كالمعرفة

كتختمؼ الحماية التي يمنحيا المشرع لمطرؼ الضعيؼ في عقد االذعاف التقميدم عف تمؾ    
ف الحماية في عقد االذعاف التقميدم حيث أنو تكم ،الكاردة  في عقد االذعاف في صكرتو الحديثة

عفاء أك  أكسمطة القاضي في تعديؿ الشركط التعسفية في العقد ليما يتمثؿ في أك  ،في أمريف
تفسير العبارات الغامضة كاالمر الثني يتمثؿ في ،الطرؼ المذعف منيا كفقا لما تقضي بو العدالة

 .الكاردة في عقد اإلذعاف لمصمحة الطرؼ المذعف

اإلذعاف في  صكرتو الحديثة كالتي مف بينيا عقد البيع االلكتركني فإف الكسيمة الكحيدة أما     
ألجؿ حماية الطرؼ الضعيؼ مف التزاـ المتعاقد الميني ىي إعالـ المستيمؾ حتى يتحقؽ 

 . 2اة في مستكل المعرفة بيف الطرفيفأك التكازف كالمس

 الفرع الثاني

 األساس القانوني لاللتزام بالعالم
إختمفت األسس القانكنية التي يمكف أف يقـك عمييا االلتزاـ باالعالـ كذلؾ تبعا لتنكع كجيات    

أف  أك ،النظر الفقيية كالتي تتمحكر أغمبيتيا حكؿ ككف أف التشريع ىك أساس االلتزاـ باالعالـ
لنية في أف مبدأ حسف ا أك ،االلتزاـ باإلعالـ يعد تطبيقا مف تطبيقات نظرية العيكب الخفية

 التعاقد ىك االساس الذم ينبثؽ منو االلتزاـ باالعالـ.
                                                           

 .56.ص ،المرجع السابؽ ،حمدم أحمد سعد  1
 .116.ص ،المرجع السابؽ ،أشرؼ مصطفى أبك حسيف  2
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ف كاف قد حصؿ إجماع عمى ضركرة مسائمة البائع عف األضرار التي تنجـ عف      كألنو كا 
قكـ تفاألمر لـ يكف كذلؾ بالنسبة لألساس القانكني الذم  ،إخالؿ البائع بكاجب االلتزاـ باالعالـ

كقائـ بذاتو إال منذ كقت حديث  مستقؿىذا االلتزاـ لـ يظير كإلتزاـ  اذا أف ،عميو ىذه المسؤكلية
 .1نسبيا

حسف  مبدأااللتزاـ بالضماف ك ثـ دراسة  ،كسنقـك بدارسة التشريع كأساس لاللتزاـ باالعالـ   
 النية كأساسيف لإللتزاـ باإلعالـ.

 لإللتزام باالعالمال : األساس التشريعي أو 
ضمنيا بإعالـ  أكجاه عمى النصكص القانكنية التي تمـز البائع صراحة يستند أنصار ىذا االت   

مف القانكف المدني الجزائرم  352كمنيا المادة  ،المشترم بكؿ مكاصفات كخصائص المبيع
صاؼ المبيع األساسية ككافة البيانات التي تمكف المشترم أك التي تعد أساسا إلعالـ المشترم ب

 .2مف التعرؼ عمى حقيقة المبيع

المؤرخ في  03-09كما جسد المشرع الجزائرم االلتزاـ باالعالـ مف خالؿ القانكف رقـ       
 " عمى أنو  منو 17المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش بنصو في المادة  20093فبراير 25

يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة بالمنتكج الذم يضعو 
جب المشرع أك كما  ،أية كسيمة أخرل مناسبة أككاسطة الكسـ ككضع عالمات ب ،لالستيالؾ

االعالـ المسبؽ لممستيمؾ بشركط العقد مف أجؿ تحقيؽ نزاىة كشفافية العمميات التجارية في 
منو عمى  04بنصو في المادة  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06المرسـك التنفيذم رقـ 

                                                           

 .93 .ص ،المرجع السابؽ ،أمازكز لطيفة  1
) يجب أف يككف المشترم عالما بالمبيع عمما كافيا كعتبر العمـ كافيا اذا اشتمؿ العقد عمى ؽ ـ ج مف  352 نص المادةت  2

 بياف المبيع كأكصافو االساسية بحيث يمكف التعرؼ عميو.(.

 2009مارس  08بتاريخ  15ج ر رقـ   2009فبراير  25المكافؽ ؿ  1430صفر  29المؤرخ في  03-09قانكف رقـ  3
 .المتعمؽ  بحماية المستيمؾ كقمع الغش
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صادم إعالـ المستيمكيف بكؿ الكسائؿ المالئمة بالشركط العامة يتعيف عمى العكف االقت "أنو 
 ".تأدية الخدمات كمنحيـ مدة كافية لفحص العقد كابرامو أككالخاصة لبيع السمع 

المحدد  لمقكاعد المطبقة عمى  2004يكنيك  23المؤرخ في  02-04كبمكجب القانكف رقـ      
جزائرم عمى ضركرة تمكيف المستيمؾ مف معرفة نص المشرع ال ،الممارسات التجارية التدليسية

يتكلى البائع  "منو بقكلو 04ثمف األسعار كأسعار السمع كالخدمات كشركط البيع في  المادة 
 ".كجكبا اعالـ الزبائف بأسعار كتعريفات السمع كالخدمات كشركط البيع 

 2010أكتكبر  07المؤرخ في  10/236كفي ىذا الصدد نجد أف المرسـك الرئاسي            
ؿ مرة إلعالـ المتنافسيف ك قد أشار أل ،1المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية المعدؿ كالمتمـ

المتعيديف المشاركيف في المناقصة الذيف يريدكف الحصكؿ عمى مشركع الصفقة عف طريؽ 
،حيث جاء الباب السادس مف ىذا المرسـك تحت عنكاف االتصاؿ كتبادؿ 2النشر اإللكتركني

ؿ مف ىذا الباب بعنكاف االتصاؿ بالطريقة ك ككرد القسـ األ ،معمكمات بالطريقة االلكتركنيةال
 .كالقسـ الثاني تبادؿ المعمكمات بالطريقة االلكتركنية ،االلكتركنية

                                                           

 07بتاريخ  58ج ر عدد  ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية 2010أكتكبر  07المؤرخ في  236-10المرسـك الرئاسي  1
مارس  06بتاريخ  14ج ر عدد  ،2011مارس  01مؤرخ في  98-11رئاسي رقـ معدؿ كمتمـ بمرسـك  2010اكتكبر 
معدؿ  ،2011جكاف  19بتاريخ  34ج ر عدد ،2011جكاف  16مؤرخ في  222-11ـك رئاسي رقـ معدؿ كتمـ بمرس ،2011

معدؿ كمتمـ  ،2012جانفي  26بتاريخ  04ج ر عدد  ، 2012جانفي  18مؤرخ في  23- 12كمتمـ  بمرسـك رئاسي رقـ 
ع االشارة الى أن المرسوم م، 2013يناير  13بتاريخ  02ج ر عدد  ،2013يناير  13مؤرخ في  03-13برسـك رئاسي رقـ 

المتضمن تنظيم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15بموجب المرسوم الرئاسي  تم الغاؤه 236-10الرئاسي 
 .2015ديسمبر  20الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي يدخل حيز التنفيذ في 

ف الناحية العممية إال  أف المشرع لـ ينص عميو في المرسكميف رغـ أىمية النشر اإللكتركني كإجراء إلعالـ المتعيديف م   2
المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية  2002جكيمية  24المؤرخ في  250-02الرئياسييف السابقيف لو أم المرسـك  الرئاسي 

 2008أكتكبر  26المؤرخ في  08/338كال المرسـك الرئاسي  ،) الممغى(2002لسنة   52المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ 
 المتضمف قانكف الصفقات العمكمية ) الممغى( 2008لسنة  62المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ 
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كيعد اإلعالف عف المناقصة اجراء جكىرم تمتـز اإلدارة بمراعاتو في كؿ أشكاؿ         
نافس يقتضي إعالـ اإلدارة لجميع المتنافسيف ككذلؾ  الجميكر ، حيث أف كجكد الت1المناقصة 

عف رغبتيا في التعاقد كفتح المجاؿ أماميـ لتقديـ عركضيـ بكؿ الكسائؿ المتاحة كالتي مف 
كىذا بيدؼ تمكينيـ  مف الحصكؿ عمى  المعمكمات  ،كالنشر اإللكتركني 2أىميا الجرائد الكطنية

 .الكافية ك المتعمقة بالصفقة

كبذلؾ نص المشرع عمى اإلعالـ عف طريؽ النشر االلكتركني في الصفقات العمكمية في      
مف أنو  ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية   10/236مف المرسـك الرئاسي   173المادة 

كما جاء في  المادة  ،تؤسس  بكابة الكتركنية لمصفقات العمكمية لدل الكزير المكمؼ بالمالية
الدعكة الى  -لمرسـك  أنو يمكف لممصالح المتعاقدة أف تضع كثائؽ المناقصة مف نفس ا 174

  .المترشحيف لمصفقات العمكمية بالطريقة اإللكتركنية أكتحت تصرؼ المتعيديف  -المنافسة 
كما يمكف لممترشحيف لمصفقات العمكمية أف يردك  كيقدمك أظرفتيـ كممفاتيـ بالطريقة 

 .في قرار كزارم صادر عف كزير المالية اإللكتركنية عمى نحك سيبيف

                                                           

المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية عمى مايمي : )يككف  10/236مف المرسـك الرئاسي  45نص المشرع بمكجب المادة  1
 المجكء الى االشيار الصحفي الزاميا في الحاالت االتية :

 المناقصة المفتكحة  -
 المناقصة المحدكدة  -
 لي ك الدعكة الى االنتقاء األ -
 المسابقة -
 المزايدة -

كككف أف التعاقد ال يتـ كقاعدة عامة إال باتباع اسمكب المناقصة في  ،نظرا ألىمية اإلعالف ككف ىأف المناقصة ال تتـ إال بو  2
المتضمف الصفقات  10/236مف المرسـك  49ك 48ك  46المكاد  فإف المشرع قد حدد قكاعد االعالف في ،الصفقات العمكمية

 العمكمية كىي كالتالي : 
 تحرير االعالف عف المناقصة بالمغة الكطنية كبمغة أجنبية كاحدة عمى األقؿ  1
 أف ينشر االعالف عمى االقؿ  في جريدتيف يكميتيف كطنيتيف مكزعتيف عمى المستكل الكطني 2
 .سبيؿ الكجكب في التشرة الرسمية لصفقات المتعامؿ العمكميأف ينشر االعالف عمى  3
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ف كاف المشرع الجزائرم قد ساير التطكر التكنكلكجي الحاصؿ لنقؿ        لكف  يالحظ أنو كا 
ألف االدارة  ،المعمكمة بإدراجو نشر المناقصات في المكقع االلكتركني لالدارة صاحبة المشركع

ية بضركرة مراعاة المبادئ األساسية المتضمف الصفقات العمكم 10/236مطالبة طبقا لممرسـك 
اة أك كمبدأ المس،في التعاقد كالمتمثمة في مبدأ العالنية كالشفافية كحرية الكصكؿ لمطمبات العمكمية

غير أف ذلؾ قد  يثير إشكالية الرد االلكتركني مف جانب المتعيد كما قد يثيره  .1بيف المتنافسيف
 .االلكتركنيةتسرب المعمكمة كتعرضيا لمقرصنة  مخاطرمف 

فإنو يقتضي كجكد ظرؼ مكتكب ككمغمؽ كمختـك  ،كبالرجكع الى األسمكب العادم لممناقصة  
كال يفتح اال في جمسة عمنية كبحضكر المتعيديف  ،يشار فيو لمراجع المناقصة ،بعبارة ال يفتح

متعيد لذلؾ يطرح التساؤؿ كيؼ يمكف ضماف سرية العرض اذا كاف ال ،ممثميف عنيـ أك ،أنفسيـ
 يقـك بالرد بالطريقة االلكتركنية؟

ال شؾ أف االجابة عمى ىذا اإلنشغاؿ تفرض كجكد نظاـ معمكماتي قكم غير قابؿ لالختراؽ     
 كالقرصنة مف شأنو ضماف سرية العركض كسرية الرد كحماية المتعيديف.

اية بشأف حم 1997مام  20الصادر في  97/7ربي رقـ ك كما نجد أف التكجيو األ     
المستيمكيف في العقكد عف بعد قد ألـز في نص المادة الرابعة المكرديف بإعالـ المستيمكيف ببياف 

 2كبعض المعمكمات الخاصة بالعقد ،صاؼ األساسية لمسمع كالخدماتك األ

                                                           

لضماف نجاعة الطمبات  "المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية عمى أنو  10/236مف المرسـك الرئاسي  03تنص المادة   1
العمكمية  يجب أف تراعى في الصفقات العمكمية مبادئ حرية الكصكؿ لمطمبات ،العمكمية كاالستعماؿ الحسف لمماؿ العاـ

 ".ضمف احتراـ أحكاـ ىذا المرسـك  ،اة في معاممة المترشحيف كشفافية االجراءاتأك كالمس

2 Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matières 
de  contrats à distance, JOCE N L144  4JUIN 1997.  
 



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

277 
 

كالمتعمؽ ببعض  2000جكاف  08الصادر في  2000/31ربي رقـ ك ضح التكجيو األأك كما     
ضركرة حماية المستيمؾ  ،جارة االلكتركنية في مضمكف المادة العاشرة منوالجكانب القانكنية لمت

 1حكؿ مختمؼ المراحؿ التقنية الالزمة لمتعاقد ،كتزكيده بمعمكمات كاضحة كقبؿ التعاقد

التشريع كأساس لإللتزاـ باالعالـ في عقد البيع  باالضافة اعتبار كتجب االشارة الى أنو     
 ر االلتزاـ بالضماف كأساس لإللتزاـ باالعالـ. كذلؾ يعتب  ،االلكتركني

 االلتزام بالضمان كأساس لاللتزام باالعالم ثانيا: 
عمى  ،يرل أنصار ىذا الرأم أف االلتزاـ باالعالـ ماىك إال جزء  مف التزامو بالضماف     

نما يتسع ليشم ،أساس أف االلتزاـ بالضماف ال يقؼ عند تسميـ شيئ خاليا مف العيكب ؿ كافة كا 
كال شؾ أف أىـ ىذه االلتزامات ىك التزاـ  ،االلتزامات التي مف شأنيا تنفيذ العقد بطريقة صحيحة
  ،2البائع بإعالـ المشترم بجميع البيانات المتعمقة بالعقد

غير أف ىذا الرأم قد تعرض  لإلنتقاد عمى اعتبار أف التزاـ البائع باإلعالـ يختمؼ عف        
ألف االلتزاـ بالضماف نص عميو المشرع  ،لعيكب الخفية سكاء مف حيث مصدرهالتزامو بضماف ا

ؽ ـ ج بالنسبة لضماف التعرض  378الى المادة  371الجزائرم في المكاد مف المادة  
أما  ،3ؽ ـ ج بالنسة لضماف العيكب الخفية386الى المادة  379كمف المادة  ،كاإلستحقاؽ

ألف االلتزاـ  ،كما يختمفاف مف حيث النطاؽ ،القضاء الفرنسي االلتزاـ باإلعالـ فقد نشأ عمى يد

                                                           

1  Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects  juridiques de la société de 
l’information, et notamment du commerce électronique , dans le marché intérieur , JOCE n   L 
178 17 juillet 2000. 

 .128ص. ،المرجع السابؽ ،أشرؼ مصطفى أبك حسيف 2
مف القانكف 1649الى  1641االلتزاـ بالضماف مستقال عف االلتزاـ باالعالـ كذلؾ في المكاد مف ؿ المشرع الفرنسي أك تن  3

 المدني الفرنسي. 
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باالعالـ أكثر إتساعا مف االلتزاـ بالضماف ألنو يفترض عمى البائع كلك كاف الشيئ خاليا مف 
 .1كىذا ما يؤكد استقالؿ كؿ منيما عف االخر ،العيكب

يع مشكبا باحد العيكب كباالضافة الى ذلؾ فاف أحكاـ الضماف ال تنطبؽ إال اذا كاف المب    
كعمى خالؼ ذلؾ فإف االلتزاـ بالعالـ يشمؿ الى جانب ذلؾ جميع االحتماالت التي  ،الخفية

كذلؾ لككف أف االلتزاـ باالعالـ ارتبط بالتقدـ التكنكلكجي كما صاحبو  ،يتصؼ فييا بالخطكرة
ي اإلعالف عبر كما ىك الحاؿ ف ،2مف شيكع استعماؿ المنتكجات الخطيرة كاألجيزة المعقدة

 .كاستخداـ تقنيات مطكرة لمدعاية لمتأثير عمى المستيمؾ ،مكاقع االنترنت لعرض السمع

 مبدأ  حسن النية كأساس لاللتزام بتقديم المعموماتثالثا : 
يذىب أنصار ىذا الرأم الى القكؿ بأف أساس االلتزاـ باإلعالـ ىك مبدأ حسف النية بما      

 ،تزامات عمى عاتؽ كال المتعاقديف بيدؼ تكفير األمانة كالثقة بينيمايكجبو ىذا المبدأ مف ال
كمف ذلؾ التزاـ البائع عند ابراـ العقد االدالء بكافة المكاصفات كالمعمكمات الضركرية عف 

كىك األمر الذم أكده المشرع  .كأف أم كتماف ليذه المعمكمات يتنافى مع حسف النية،البيع
 .3ف القانكف المدنيم 107الجزائرم في المادة 

كما أنو في نفس السياؽ اف مبدأ حسف النية يفرض عمى البائع التزاما بإعالـ كنصيحة       
ككذلؾ بمدل مالئمة الشيئ الذم يقدـ عمى شرائو  ،المشترم بما يعرفو عف كقائع العقد

                                                           

 168، ص 2010،االسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،االلتزاـ بضماف السالمة في العقكد ،عبد القادر أقصاصي  1
 ،المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية ،اـ بالتسميـااللتزاـ باالعالـ كإلتزاـ تبعي لإللتز  ،أمازكز لطيفة  2

 .88 .صالعدد الثالث، ،2010  ،جامعة الجزائر

كال يقتصر  ،يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ عميو كبحسف النية "مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو  107تنص المادة    3
كبحسب  ،كالعدالة ،كالعرؼ ،ؿ ايضا ماىك مف مستمزماتو كفقا لمقانكفأك بؿ يتن ،كرد فيو فحسبالعقد عمى الزاـ المتعاقد بما 

 ".طبيعة العقد 
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اـ بالنصيحة الذم ،كيعتبر االلتزاـ باالعالـ في العقكد التي تتـ عف بعد بديال عف االلتز 1لحاجاتو
 .2يقع عمى الميني في العقكد التي تتـ بيف حاضريف

ض بحسف أك كبذلؾ فاف أساس فكرة التزاـ البائع باالعالـ ترجع الى التزامو الرئيسي بالتف    
فيقـك باطالعو عمى كافة  ،إذ أف ىذا األخير يفرض مكقفا ايجابيا اتجاه الطرؼ الثاني ،النية

خاصة في ظؿ عدـ التعادؿ الحاصؿ في  ،المتعمقة بالعقد المراد إبراموالبيانات كالمعمكمات 
كالذم نتج بدكره عف التعقيد الفني المتزايد في العقكد  ،المعمكمات التي يمتمكيا الطرفاف

 .3الحديثة

أف لكؿ  ،كيظير أنو مف خالؿ عرض األسس التي يمكف أف يقـك عمييا االلتزاـ باالعالـ   
غير أنو يبقى األساس التشريعي يمعب الدكر األكبر في  ،ىذا  اإلعالـ منيا دكر في ابراز

 إضفاء الحماية القانكنية الالزمة لممشترم في ىذا المجاؿ.

كتجب اإلشارة الى أنو بالحديث عف التشريع كأىـ أساس لإللتزاـ باالعالـ في عقد              
د القضائي لما لو مف أىمية بالغة في ظيكر فإنو ال يجب إغفاؿ  دكر االجتيا ،البيع االلكتركني

حيث يرجع الفضؿ لمقضاء الفرنسي كعمى رأسو  محكمة النقض الفرنسية  ،كتطكر ىذا االلتزاـ
 .  4في ابراز دكر االلتزاـ باالعالـ كتطكير مضمكنو

                                                           

 .131ص. ،المرجع السابؽ ،أشرؼ مصطفى أبك حسيف  1 
2 GHAZOUANI Chiheb  ,op,cit ,p .179.  

 .901ص. ،المرجع السابؽ ،حمدم أحمد سعد  3

4 «  …..la jurisprudence  joue  un rôle primordial  dans  le domaine d’obligation d’information 
dans les contrats informatique. En droit français, la naissance de l’obligation d’information et 
son développement sont dus à plusieurs arrêts prononcés par la cour de cassation française 
dans cette matière , Le renforcement  de  l’intensité et du contenu de l’obligation d’information 
dans les contrats informatique a  résulté des d décision de la  jurisprudence. Cela se justifie  
par la nature complexe et technique de la matière »  ALKHASAWNEH Ala’eldin , L’obligation 
d’information dans les contrats informatiques, étude comparative du droit français et droit 
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 المطمب الثاني

 في عقد البيع االلكتروني مضمون االلتزام باالعالم
التجارية االلكتركنية بيف مينييف محترفيف لمعمؿ التجارم كمستيمؾ  تتـ أغمب المعامالت     

الخدمات التي يرغب في شرائيا كالتعاقد  أكعادم ليس لو الخبرة كالمعمكمات الكافية عف السمع 
 كبذلؾ يزيد األمرصعكبة بالنسبة لممستيمؾ االلكتركني  ،عمييا عف بعد

مف أجؿ حماية ىذا األخير الطرؼ الضعيؼ في كينشأ التزاـ الميني بإعالـ المستيمؾ      
كبمكجبو ينبغي عمى البائع أف يعمـ لمشترم بكؿ ما يمكف أف يؤثر عمى قراره  ،العالقة التعاقدية

 1في ابراـ العقد االلكتركني كتنفيذه

كتزداد أىمية االلتزاـ باالعالـ في عقكد االستيالؾ االلكتركنية كيتسع نطاقو كمضمكنو    
كدكف تمكف  ،نظرا ألف التعاقد يتـ عف بعد دكف التقاء حقيقي بيف طرفيو ،العقكد االخرلمقارنة ب

ح ضركرة اعالـ المستيمؾ بكافة صبي تلكبالتا ،المستيمؾ مف تفحص المبيع محؿ التعاقد
االبعاد المستقبمية لمتعيدات المبرمة بالكسائط االلكتركنية بشكؿ أعمؽ كأدؽ عف ما اذا ما تمت 

 .2التقميدية بالكسائؿ

الى شركط االلتزاـ  مضمكف االلتزاـ باالعالـ مف خالؿ التطرؽ بالدراسةؿ أك كسنتن       
التحديد الجاـز كالدقيؽ لشخصية  كالى نطاؽ االلتزاـ باالعالـ مف خالؿ  ،باالعالـ
 .الخدمة محؿ العقد أككبياف كصؼ المنتكج ،المكجب

                                                                                                                                                                                           

jordanien , thèse de doctorat en droit ,UNIVERSITE DE REIMS Champagne Ardenne , 
2008,p.13. 

 .367.ص ،المرجع السابؽ ،محمد سعيد أحمد اسماعيؿ  1
 .269.ص ،المرجع السابؽ ،خميفي مريـ  2
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 لوالفرع األ 

 عقد البيع االلكترونيشروط االلتزام باالعالم في 
تتجمى الشركط الخاصة بااللتزاـ باالعالـ في عقد البيع االلكتركني في شرطيف أحدىما       

فيجب أف يككف جاىال  ،يتعمؽ بالدائف بذلؾ االلتزاـ كىك المشترم في عقد البيع االلكتركني
كالشرط الثاني يتعمؽ  ،بالمعمكمات الخاصة بالعقد كالتي تككف ضركرية لقيامو بابراـ ذلؾ العقد

الميني كالذم يجب أف يككف عالما بالمعمكمات التي تيـ  أكبالمديف بااللتزاـ باالعالـ أم البائع 
 المشترم كتجعمو يقبؿ عمى التعاقد.

 

 ال : جيل المشتري بحقيقة المبيع أو 
خاصة  ،اىال بوكىذا اذا كاف ج ،يككف لممشترم الحؽ اتجاه البائع بأف يعمـ بحقيقة المبيع      

في ظؿ التعاقد عبر االنترنت كىذا في ظؿ عدـ تكافؤ المراكز العقدية كذلؾ فيما يتعمؽ 
فال تظير أماـ المستيمؾ كأصؿ عاـ  ،بالمعمكمات الكاجب تكافرىا في عقد البيع االلكتركني
مكمات كبذلؾ فيك يحتاج مف البائع مع ،سكل صكرة لممنتج المراد بيعو عبر المكقع االلكتركني

 .1كافية عف المبيع 

المبيع جيال مشركعا مما يبرر التزاـ المتعاقد االخر  بالشيئكيجب أف يككف جيؿ المشترم      
كما أف األصؿ أف يبذؿ كؿ متعاقد جيدا معقكال لمبحث عف  ،باالفصاح عف ىذه المعمكمات

مكاصفات كبيانات المبيع فالمشترم ممـز باالستعالـ عف  ،البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالعقد

                                                           

كمية  ،مجمة أىؿ البيت، االلتزاـ باالعالـ في العقد االلكتركني ،عقيؿ فاضؿ حمد الدىاف كغني ريساف جادر الساعدم  1
 .208 .ص ،العدد الخامس ،جامعة البصرة ،القانكف
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ا ك يككف جيؿ المشترم  بالمعمكمات مشركعا اذا كاف مستندا الى  ،1كمما كاف ذلؾ ممكن
 .مستندا الى اعتبارات الثقة المشركعة أك ،استحالة العمـ

 الجيل المستند الى استحالة عمم المشتري :  -.1
ة إلبراـ العقد الى أسباب مرتبطة كتنقسـ أسباب استحالة عمـ المشترم بالبيانات الالزم       

سكاء كانت ىذه العممكمات  ،كىي ما يطمؽ عمييا االستحالة المكضكعية ،بالشيئ محؿ التعاقد
كمثاليا حيازة البائع  ،المادم  أـ بطرؽ استخدامو أككالبيانات تتعمؽ بكضع الشيئ القانكني 

صافو االساسية عمى أك و ك لمشيئ محؿ التعاقد بصكرة  ال تمكف المشترم مف معرفة خصائص
 .2نحك يمكنو مف اتخاذ قرار التعاقد

فيضع القانكف  ،كاذا كاف العيب في الشيئ خفيا كاستحاؿ عمى المشترم االطالع عميو      
كىك ما أكدتو المحكمة العميا في ىذا الصدد مف أف المادة  ،التزاما باالعالـ عمى عاتؽ البائع

م تطبؽ أحكاميا عمى البائع الذم يككف ممزما بالضماف عندما مف القانكف المدني الجزائر  379
 .3يتعمؽ االمر بعيب خفي تعذر عمى المشترم اكتشافو بنفسو

كتتحقؽ عندما يككف المقبؿ عمى  ،كقد تككف استحالة العمـ راجعة الى استحالة شخصية    
 أكطة بيذه المعمكمات التعاقد قميؿ الخبرة بمكضكع المعاممة الى حد الذم ال يمكنو مف االحا

كىك االمر الذم ينطبؽ عمى المشترم في عقد البيع االلكتركني  ،4استيعاب مضمكنيا بمفرده
 .اتجاه البائع المحترؼ

                                                           

 .138.ص ،المرجع السابؽ ،أشرؼ مصطفى أبك حسيف   1
 .240.ص المرجع السابؽ، ،لباقيعمر محمد عبد ا   2
 .28 .ص  ،2، العدد 2000 ،، منشكر في المجمة القضائية202940ممؼ رقـ  21/07/1990قرار بتاريخ   3
 .241.ص المرجع السابؽ، ،عمر محمد عبد الباقي  4
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 الجيل المستند الى اعتبارات الثقة العقدية المشروعة  -.2
بسبب صفة  أك ،المراد ابراموطبيعة العقد بترجع الثقة العقدية المشركعة لجيؿ المشترم        

حيث يعد ذلؾ المجاؿ الكاسع لقياـ االلتزاـ باالعالـ بالمعمكمات المتعمقة  ،احد المتعاقديف
ككما ىك الحاؿ في عقد البيع  ،اذا ال يكجد تعادؿ في المراكز التعاقدية بيف الطرفيف ،1بالعقد

ء التزاـ عميو باالعالـ االمر الذم يستمـز القا ،عبر االنترنت  الذم غالبا ما يككف البائع محترفا
 بحقيقة العقد كبالبيانات المتعمقة بو. 

غير أف التساؤؿ يطرح بالنسبة لعقد البيع االلكتركني حكؿ دكر الثقة الناتجة عف صفة     
ذلؾ أف  ،االحتراؼ في تبرير مشركعية جيؿ المستيمؾ عندما يتعاقد مع شخص ميني محترؼ

اضافة الى الدعاية االعالمية  ،2رتو اتجاه المديف المينيالمستيمؾ نتيجة ضعفو الشديد كقمة خب
ال يممؾ اال أف يركف الى ثقتو في الشخص  ،عبر االنترنت المصاحبة لعممية عرض السمع

ف كاالمانة في تعريفو بكافة االمكر الضركرية أك كأف ينتظر منو أقصى درجات التع ،المحترؼ
 لمتعاقد. 

في  ،ا في إعفاء المشترم مف كاجبو في االستعالـلذلؾ يككف ليذه الثقة دكرا مزدكج
غير أنو يبقى تقدير  ،ى فيو عمى عاتؽ البائع المحترؼ التزاما باعالـ المشترمالكقت الذم تمق

مدل كفاية الثقة في القياـ بيذا الدكر مسألة مكضكعية تخضع لقاضي المكضكع الذم يجب أف 

                                                           

حيث يعد  ،طراؼ المتعاقدةاف الثقة المشركعة المستندة الى طبيعة العقد تكجد في العقكد التي ال تتعارض فييا مصالح اال  1
أما  الثقة المشركعة المستندة الى صفة المتعاقديف تتمثؿ في الثقة  .كؿ التزاـ مكمؿ التزاـ الطرؼ االخر مثؿ عقد الككالة

اصر ك المشركعة في المعامالت التي تتـ بيف االصكؿ كالفركع كالتي تستمـز اعالـ المتعاقد االخر بكؿ تفاصيؿ العقد مراعاة أل
 .ص المرجع السابؽ، ،عقيؿ فاضؿ حمد الدىاف كغني ريساف جادر الساعدم .رابة كركابط المحبة التي تشيع بيف أفرادىاالق

209 
اف الميني اذا رغب في ابراـ عقد مع ميني اخر في نفس تخصصو، فإنو  ال يمكف أف يكتسب صفة الدائف بااللتزاـ   2

إال في حالة اثبات أف ،م  المتعاقديف مف حيث كسائؿ المعرفةأك لتكافئ كتس كذلؾ نظرا ،باالعالـ في مكاجية المتعاقد معو
فيحؽ لو الرجكع عميو إلخاللو  اتجاىو بالتزامو  ،أحدىما مارس طرؽ احتيالية كاف مف شأنيا ايقاع الطرؼ االخر في الغمط

 .102.ص بؽ،المرجع السا ،حماية المستيمؾ في العقد االلكتركني ،خالد ممدكح ابراىيـ.باالعالـ
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غير المحترؼ طبيعة المينة التي يشغميا يأخذ في اعتباره بجانب الظركؼ الخاصة لمشخص 
  . 1الشخص المحترؼ

فقد  ،نو كبالرغـ مف أف المستيمؾ ىك الطرؼ الضعيؼأ 2كيرل جانب مف الفقو الجزائرم
لمظركؼ  يجيؿ الكثير تبعاألنو يمكنو أف  ،عية الطرؼ القكمالمكزع في كض أكال يكجد المنتج 

ألنو ال يمكنو أف يعرؼ نظرا  أكئع عمى احتياجاتو سكاء ألف المشترم لـ ينبو البا ،كاالحكاؿ
كذلؾ بنقاش ،لذلؾ البد أف يككف االعالـ متبادال ،لظركؼ خارجية تعكد لمحالة التقنية لممنتكج

المر الذم يؤدم الى  ،يدكر بيف المتعاقديف حكؿ صفات كخصائص المنتكج كطاقتو كقدرتو
 ف أك القكؿ بأف المتعاقديف ممزماف بكاجب التع

 دى أىميتيا بالنسبة لممشتريمصاف المبيع وبأو انيا: عمم البائع ببيانات و ث
أف يككف ،المبيع اؼصأك يجب لقياـ االلتزاـ باالعالـ اضافة الى جيؿ المشترم بحقيقة ك        

كبمدل تأثيرىا عمى رضا المشترم، كذلؾ حتى يمكف  ،البائع عالما ببيانات كمكاصفات المبيع
 .د عدـ قيامو بتنفيذ ىذا االلتزاـالقكؿ بمسؤكليتو عن

 : صاف المبيعأو عمم البائع ببيانات و -.1
 أكيترتب عمى تقرير االلتزاـ باالعالـ أف يتـ القاء كاجب االعالـ عمى مقدـ السمعة      

حيث يتحقؽ لو العديد مف الكسائؿ التي تكفر لو  ،بكصفو حائزا ليا كخبيرا بيا ،الخدمة
 كالتي ينبغي اإلدالء بيا لممشترم. ،لمتعمقة بالعقد المراد ابراموالمعمكمات كالبيانات ا

                                                           

 .250ص. ،المرجع السابؽ ،عمر محمد عبد الباقي  1
الحقكؽ، جامعة الجزائر،  كمية ،1المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية  ،بكعزة ديدف، االلتزاـ باالعالـ في عقد البيع  2

 .921 -127ص  ، 1، عدد 41جزء  ،2004
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كاذا أراد المشترم التمسؾ بإبطاؿ البيع لعيب الغمط المترتب عمى اخالؿ البائع بااللتزاـ     
 ،فإنو يقع عمى عاتقو اثبات أف البائع كاف يعمـ بالبيانات كالمكاصفات المتعمقة بالمبيع ،باالعالـ

 . 1ا بمدل تأثيرىا عمى ارادة المشترمكف يككف عالم

في حالة ككنو  ،امكمات الخاصة بالعقد المراد ابرامو عمـ مفترضمعكيعتبر عمـ البائع بال     
فمثمما أف االلتزاـ باالعالـ ينقضي لككف  ،كىك الغالب في عقد البيع االلكتركني ،مينيا محترفا

ككف مفركضا اف يككف عالما بكؿ البيانات فإنو اذا كاف البائع مينيا في ،المشترم محترفا
 .الكمكاصفات الخاصة بالعقد

مع االشارة ىنا أنو كاف كاف ىذا االفتراض قباؿ الثبات العكس اال انو يسيؿ ميمة االثبات      
ذلؾ أف الميني المحترؼ يككف محيطا بالمعمكمات التي تككف ضركرية لمعمـ  ،عمى المشترم

 . 2ؾ بسبب الخبرة التي اكتسبيا في ميداف عمموبيا مف جانب المشترم كذل

 معرفة البائع بأىمية المعمومات بالنسبة لممشتري : -.2
كلكنو يبقى غير لممعمكمات ضركريا لقياـ االلتزاـ باالعالـ  البائعيمثؿ عنصر معرفة         

لنسبة لممشترم كلذلؾ يضاؼ اليو شرط معرفة البائع لألىمية التي تمثميا ىذه البيانات با ،كاؼ
كضماف سالمة  ،كاقامة التكازف بيف المراكز العقدية ،كالمتمثمة في حماية رضائو أثناء التعاقد

 .3باالضافة الى ادخاؿ القكاعد الخمقية في نطاؽ االلتزامات العقدية ،المشترم المادية كالصحية

                                                           

 .141.ص ،المرجع السابؽ ،أشرؼ مصطفى أبك حسيف 1
  .210 .ص المرجع السابؽ، ،عقيؿ فاضؿ حمد الدىاف كغني ريساف جادر الساعدم  2
مف ضمف أىمية المعمكمات بالنسبة لممشترم حكؿ المبيع انيا تعد احد الطرؽ الميمة التي تدخؿ القكاعد االخالقية في دائرة   3

انما يحفز البائع  ،شأنيا تكفير العمـ الكافي عف المبيع لديو كذلؾ اف التزاـ البائع باعالف المشترم بالبيانات التي مف ،القانكف
الطريقة المثمى  أكعمى اف يخبر المشترم كبامانة عف كافة المعمكمات المتعمقة بالمبيع خاصة ما يتعمؽ بصفاتو الخطرة 

المرجع  ،رم محمد محمكدقد. كذلؾ يؤدم الى تكسيع الدائرة االخالقية في مجاؿ المعامالت بيف افراد المجتمع ،إلستخدامو
 .176.صالسابؽ،
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معمكمات كالمكاصفات كتكجد مف الناحية العممية دالئؿ كقرائف يستدؿ بيا عمى أىمية ال     
غير أف تقدير مدل اعتبار البياف ىاما يجب االعالـ بو أـ ال يعد مف كسائؿ  ،بالنسبة لممشترم

غير اف ىناؾ قيكد عمى  ،1الكاقع التي يترؾ الفصؿ فييا لسمطة كتقدير قاضي المكضكع
لتزاـ بالكشؼ كمنيا اال ،البيانات كالمعمكمات التي يمتـز التاجر باالفصاح عنيا الى المشترم

 .عت البيانات كالمعمكمات التي تتعارض مع النظاـ العاـ كالمبادئ األساسية

 الفرع الثاني

 نطاق االلتزام باالعالم في عقد البيع االلكتروني
 أككيتمثؿ نطاؽ االلتزاـ باالعالـ في عقد البيع االلكتركني التحديد الجاـز لشخصية البائع       
  .صاؼ االساسية لمسمعةك كفي بياف األ ،المكرد

 المورد  أوال : التحديد الجازم لشخصية البائع أو 
يعد عدـ معرفة شخصية البائع مف أىـ األمكر التي تثير قمؽ المستيمؾ االلكتركني، كما        

ؾ عند ابرامو لمعقد  2أف تحديد شخصية البائع تكفر عنصرم األماف كالثقة لدل المستيم
ما ييـ المستيمؾ عند ابرامو العقد االلكتركني ىك التأكد مف شخصية ألف أكثر  ،االلكتركني

 ،ذلؾ أف طبيعة التعاقد االلكتركني تستمـز الكضكح في جميع خطكاتو ،البائع الذم يتعامؿ معو
كمف أجؿ ذلؾ نجد أف الميني يمتـز بتحديد ىكيتو عبر االنترنت بحيث يتضمف ايجابو جميع 

 .3هالعناصر التي تمكف مف تحديد

 .كسنتعرض فيما يمي ألىـ القكانيف التي عالجت ىذا اإلشكاؿ

                                                           

 .102.ص المرجع السابؽ، ،حماية المستيمؾ في العقد االلكتركني ،خالد ممدكح ابراىيـ 1
 .298 .ص،المرجع السابؽ ،صفكاف حمزة اليكارم  2
ادة تدؿ عمى يرل البعض أنو  يمكف التغمب عمى ىذا اإلشكاؿ عف طريؽ ايجاد اليات قانكنية كتكنكلكجية إلعطاء شي   3

المكرد بكاسطة طرؼ ثالث محايد كمكثكؽ بو يقـك بتقديـ الضمانات الكافية كتسجيؿ مراحؿ التعامالت  أكشخصية التاجر 
 .252 .ص المرجع السابؽ، ،بف جديد فتحي .االلكتركنية بيف الطرفيف
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الصادر في  2000/31ربي حكؿ التجارة االلكتركنية رقـ ك في ىذا الشأف قد نص التكجيو األ   
الى كجكب العمؿ عمى أف تكفر المكاقع االلكتركنية المكردة لمخدمات  ضمف  08/06/2000

مباشرا كمتكاصال الى المعمكمات األساسية كاإلسـ كصكال سيال ك  ،نطاؽ مجتمع المعمكمات
  1الكامؿ كالعنكاف الشخصي كعنكاف البريد اإللكتركني كرقـ التسجيؿ في السجؿ التجارم

عمى  1993مف االستيالؾ الفرنسي لعاـ  L121-18كفي نفس السياؽ نصت المادة    
كعنكاف  ،مقدـ الخدمةالشخص  أكضركرة إعالـ المستيمؾ بإسـ كعنكاف كقـ ىاتؼ الميني 

 كعنكاف المؤسسة المسؤكلة عف العرض.  ،مركز الشركة االعتبارم

جكاف   21الصادر في   575-2004كباإلضافة الى ذلؾ فإف القانكف الفرنسي رقـ     
منو عمى الممارسيف  19المتعمؽ بالثقة في االقتصادر الرقمي قد فرض في المادة  2004

                                                           

1  Article 5 du directive  2000/31/CE du Parlement européen  implique  «  Information 
générales à fournir : 

1. Outre les autres exigences en matière d’information prévues par le droit 
communautaire, les   Etats membres veillent à ce que le prestataire rende possible un 
accès facile, directe et permanent , pour les destinataires du services et pour les 
autorités compétentes , au moins aux informations suivantes : 

       a) le nom du prestataire  de service 
b) L’adresse géographique à laquelle le prestataire de service est établi 
c) Les coordonnées du prestataire, y compris son adresse de courrier  électronique, 
,permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et 
efficacement avec lui. 
d) Dans le cas ou le prestataire  est inscrit  dans un registre de commerce ou dans un 
autre registre public similaire, le registre de commerce dans lequel  il est inscrit et son 
numéro d’immatriculation, ou des moyens équivalent s d’identification figurant dans ce 
registre. 
e) Dans  le cas ou l’activité est soumise à un régime   d’autorisation , les coordonnées 
d e s surveillance compétente… » 
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رزك عمى مكاقع االنترنت التجارية المعمكمات المتعمقة بيكية البائع عبر لمتجارة االلكتركنية أف يب
كيشير الى  ،إسمو كلقبو اذا كاف شخصا طبيعيا كعنكاف الشركة اذا كاف شخصا معنكيا ،الشبة

كفي حالة ما اذا كاف خاضعا الجرائات القيد في  ،عنكاف منشأه كبريده االلكتركني كرقـ ىاتفو
مركز  ،كرأس ماؿ الشركة ،في جدكؿ ميني أف يبرز رقـ قيده أكشركات ال أكالسجؿ التجارم 

كاف كاف  ،كاذا كاف خاضعا لمضريبة ككاف معرفا برقـ خاص فيجب أف يذكر ىذا الرقـ ،إدارتيا
يمارس نشاطا يخضع لترخيص فعميو أف يظير عمى المكقع إسـ كعنكاف السمطة التي منحت 

    .1ىذا الترخيص

 شباط 4الصادر في  659القانكف رقـ شرع المبناني فصال كامال مف كقد خصص الم     
لممعامالت االلكتركنية التي يجرييا  ،الخاص بحماية المستيمؾ كىك الفصؿ العاشر 2005

مف ىذا القانكف أنو يجب  52فقد جاء في  مضمكف المادة  ،المستيمؾ مع الميني عف بعد
ؿ المكاضيع التي تمكنو مف اتخاذ قراره أك نتزكيد المستيمؾ بمعمكمات كاضحة كصريحة تت

                                                           

1 Article 19 dispose que «   Sans  préjudice   des  autres obligations d’information prévues par 
les tex tes législatifs et réglementaires en vigueur ; toute personne qui exerce  l’activité définie 
à l’article 14 est  tenue d’assurer à  c eux a  qui est destinée la fourniture de bien s ou la 
prestation de services un accès facile, directe et permanant utilisant un standard ouvert aux 
informations suivant : 
1 S’il s’agit d’une personne physique , ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne 
morale ; sa raison sociale. 
2 l’adresse ou elle est établie , son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de 
téléphone  
3 S’elle est assujettie au formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou 
au répertoire  des métiers, le numéro  de son inscription , son capital social et l’adresse de 
son siège social » Loi N 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance  dans  l’économie 
numérique. 
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سمو كعنكانو كرقـ كمكاف تسجيمو كبريده االلكتركني ،بالتعاقد  ،ال سيما تعريؼ المحترؼ كا 
 .1باالضافة الى أية معمكمات تتيح التعرؼ عمى المحترؼ

الميني لتقديـ  أكيمكف القكؿ أف مراعاة التاجر  ،كمف خالؿ عرض كؿ النصكص السابقة
كمات الخاصة بو كببياناتو التجارية بطريقة سيمة ككاضحة كمفيكمة مف شأنو أف يؤدم المعم

كينيي المشكالت المتعمقة بالتعاقد  ،الى جعؿ المستيمؾ عمى بصيرة تامة بيكية مف يتعاقد معو
 .الميني أكعبراالنترنت الخاصة بشخص كىكية التاجر 

 ة الخدم أوصاف األساسية لمسمعة و ثانيا : بيان األ 
يبتغي لممستيمؾ مف خالؿ تعاقده مع التاجر لمحصكؿ عمى سمعة جيدة مطابقة       

ييدؼ الى أف تقدـ إليو خدمة جيدة تحقؽ االىداؼ التي  أكلممكاصفات خالية مف العيكب  
 ،يبتغييا منيا، كفي ظؿ التطكر العممي الكبير الذم أدل الى ظيكر المبتكرات كاالختراعات

لمستيمؾ لمتركيز لمتعرؼ عمى أصمح كأنسب ما يحتاج إليو مف ىذا الكـ كأدل الى فقداف ا
كاف ال بد مف تزكيده بالمعمكمات الكافية  ،الخدمات  مع فقداف الخبرةأك اليائؿ مف السمع 

ف كاف ذلؾ حقا لممستيمؾ التقميدم ،لإلختيار بيف السمع كالخدمات المعركضة فيك ذك أىمية  ،كا 
ألنو في ىذا التعاقد ال يرل السمعة التي يرغب في الحصكؿ  ،االلكتركنيكبيرة بالنسبة لممستيمؾ 
 .2عمييا رؤية مادية حقيقية

الخدمة المسائؿ التفصيمية التي  أكصاؼ األساسية لمسمعة ك األ أككيقصد بالخصائص      
 ،تضميؿ أكيجب أف تصؿ لعمـ المستيمؾ حتى يمكنو  إصدار قبكلو بحرية تامة كدكف ضغط 

كبذلؾ فاف المقصكد بإعالـ المستيمؾ  ،الخدمة كصفا دقيقا أكيتحقؽ بكصؼ المنتكج  كىك ما

                                                           

 .108.ص ،المرجع السابؽ ،..…حماية المستيمؾ  ،خالد ممدكح ابراىيـ  1
 .338 .ص ،رجع السابؽالم ،ككثر عدناف خالد  2
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ذلؾ  ،الخدمة أكالخدمة يتمثؿ في االعالـ الكامؿ كالتاـ لمسمعة  أكبالخصائص األساسية لمسمعة 
 .1أف المستيمؾ في العقد االلكتركني ال يقكـ بمعاينة السمعة حقيقة 

فاف  ،الخدمة أكة التي تكجب اعالـ المستيمؾ بصفات السمعة كبالنسبة لمنصكص القانكني    
بشأف حماية المستيمكيف في العقكد  1997مام  20الصادر في  97/7ربي رقـ ك التكجيو األ

صاؼ ك عف بعد في نص المادة الرابعة منو قد ألـز المكرديف بإعالـ المستيمكيف ببياف األ
كمات الخاصة بالعقد كبياف كيفية الدفع كالتسميـ ككذا بعض المعم ،الخدمة أكاألساسية لمسمعة 

 .  2كالتنفيذ 

في مادتو العاشرة  2000جكاف  8الصادر في  2000/31ربي رقـ ك كقد بيف التكجيو  األ    
تزكيد المستيمؾ بمعمكمات كاضحة كدكف غمكض قبؿ ابراـ العقد تتمثؿ في المراحؿ التقنية 

                                                           

 272ص  ،2008 ،مصر،دار الكتب القانكنية ،دراسة مقارنة ،التعاقد عبر االنترنت ،سامح عبد الكاحد التيامي  1
2 Article4 dispose que «  En temps utile  avant  la conclusion de tout contrat à distance , le 
consommateur doit bénéficier des information suivantes ; 
a)identité du fournisseur et ,dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé ,  son 
adresse. 
b) caractéristique essentielles du bien  ou du service. 
c) prix du bien ou du service, toutes taxes comprises. 
d) frais de livraison , le cas échéant. 
e) modalités de paiement , de livraison  ou d’exécution. 
f)existence d’un droit de rétractation, sauf dans les cas visés à l’article 6 paragraphe 3 
g) cout de l’utilisation de la technique de communication à distance, 
h)durée de validité de l’offre ou du prix . 
i) le cas échéant , durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture 
furable ou périodique d’un bien ou d’un  service «   Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 
concernant la protection des consommateurs en matières de  contrats à distance, JOCE N 
L144  4JUIN 1997.  
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الشركط التعاقدية كالشركط العامة التي  ،ألخطاء المعمكماتيةكيفية تدارؾ ا ،الالزمة البراـ العقد
 1يجب تزكيد المرسؿ اليو بيا 

 1993لسنة  949/ 93مف قانكف اإلستيالؾ الفرنسي رقـ  (L 111-1)  ىذا كتنص المادة   
منتجاتو عبر االنترنت أف يحدد الخصائص الكيفية كالكمية  يعرضعمى أنو عمى الميني الذم 2

مف نفس القانكف المعمكمات (L121-18 )   ، كحددت  المادة 3تي ستعرض فييا كالمدة ال
 ،مثؿ كيفية الدفع كالتسميـ كالتنفيذ حؽ الرجكع عف العقد ،محؿ االعالـ كالخاصة بتنفيذ العقد
 الميمة المحددة لصالحية العرض. 

أف االقتصاد بش 2004يكنيك  21الصادر في  575 -2004كقد أكد القانكف الفرنسي رقـ     
منو عمى كجكب  التزاـ الشخص القائـ بنشاط التجارة االلكتركنية أف  19الرقمي في المادة 

مف  25كما بيف في المادة  ،يحيط المستيمؾ بجميع المعمكمات المتعمقة بالشركط العامة لمبيع
 ،د االلكتركنينفس القانكف أف عميو أف يحدد في ايجابو الخطكات المختمفة المتبعة في ابراـ العق

الكسائؿ التقنية التي تمكف المستيمؾ مف التعرؼ عمى  االخطاء  الخاصة بالبيانات 
 .حيحياكتص

                                                           

1 Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspect juridiques de la société de 
l’information , et notamment du commerce électronique , dans le marché intérieur , JOCE n   L 
178 17 juillet 2000. 

ردىا المشرع الفرنسي مجاؿ حماية المستيمؾ حتى بعد جمعيا في تقنيف االستيالؾ خاصة أك اف التعديالت الميمة التي   2
كالمررسـك المؤرخ في  01/02/1995كقانكف  93/949رقـ  26/07/1993المؤرخ في   93/949قانكف رقـ 

ربي المشيكر ك ثة ىي في الحقيقة مستكحاة مف التكجيو األكغيرىا مف التعديالت الحدي ،15/05/2001كقانكف  27/03/1997
كتكسيع نطاؽ  ،كالتي تركز أساسا عمى حؽ المشترم في االعالـ بصكرتيو قبؿ التعاقدية ك التعاقدية 05/04/1993المؤرخ في 

ة السابقة عمى التعاقد في مشكالت المرحم ،رجع في ذلؾ بمحاج العربي ،فأك ىذا االلتزاـ الىكاجب النصح كالمشكرة كالتحذير كالتع
 .82.ص ،2011 ،ديكاف المطبكعات الجزائرية ،ضكء القانكف المدني الجزائرم

3 L’article  L 111-1 du code  de la c consommation «  tout professionnel  de biens  ou 
prestataire     de services  doit  avant la  conclusion du contrat , mettre le consommateur en 
mesure de connaitre les caractéristique essentielles du bien ou du service ». 
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 الفرع الثالث

 جزاء االخالل بااللتزام باالعالم في عقد البيع االلكتروني
كذلؾ ما يفسر أف المشرع لـ يتعرض لو  ،ةأيعد االلتزاـ باالعالـ التزاما قضائي النش

كعميو فإنو لـ يعتف بكضع جزاءات مدنية مترتبة عمى  ،التنظيـ كإلتزاـ قانكني مستقؿبشيئ مف 
فإننا  ،كما أنو بالرجكع الى النصكص الجديدة المنظمة لمتعاقد االلكتركني في فرنسا ،1مخالفتو

نجد أنيا لـ تتضمف النص صراحة عمى أم جزاء خاص يكقع في حالة مخالفة البائع الميني 
 .2عالـ المستيمؾاللتزامو با

فيككف لممشترم المطالبة  ،كانطالقا مما سبؽ يمكف إعماؿ القكاعد العامة في ىذا الشأف
كعف طريؽ الفسخ نتيجة  ،باالعالـقبؿ التعاقدم  بإبطاؿ العقد استناد الى مخالفة االلتزاـ

اعد كما يككف لو الرجكع عمى الميني بمقتضى قك  ،لإلخالؿ بااللتزاـ التعاقدم باالعالـ
 المسؤكلية التقصيرية لممطالبة بالتعكيض عما يككف قد أصابو مف ضرر بسبب عدـ إعالمو.

                                                           

ف لـ ينص عمى جزاءات مدنية  1  23-06غير انو نص عمى  عقكبات جزائية بمكجب القانكف رقـ ،اف المشرع الجزائرم كا 
كما أف  ،بنصو عمى الحبس كالغرامة 430كبات في مادتو المتضمف قانكف العق 20/12/2006المؤرخ في  23-06المؤرخ في 

المتعمؽ بكسـ كعرض المكاد المنزلية غير الغذائية في المادة  10/11/1997المؤرخ في في  97/37نص المرسـك التنفيذم رقـ
)  95/06 مف األمر رقـ 61كما نصت المادة  .منو عمى أنو يمنع كؿ كاذب كيتعرض المنتج الذم يقـك بذلؾ لمعقكبة 08

الممغى( عمى الجزاء المترتب عمى عدـ االعالف عف االسعار كالمتثؿ في غرامة مالية قدرىا خمسة االؼ دينار الى خمسمائة 
يعاقب بغرامة مف مائة ألؼ "منو عمى أنو  78في المادة  03-09كما نص قانكف حماية المستيمؾ كقمع الش رقـ  ،ألؼ دينار

 18ك  17ك 16لـ يمتـز بذكر بيانات كسـ المنتج المنصكص عمييا في المكاد أكر كؿ مف يخالؼ دينار جزائرم الى مميكف دينا
 . "مف ىذا القانكف 

2 «  Contrairement à d’autres législations internationales relatives au commerce électronique 
,la loi 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique ne contient pas 
de dispositions  relatives au sanctions civiles en cas de non respect de l’obligation 
d’information.. » GHAZOUANI Chiheb ,op,cit, pp.185-186.  
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 شتري في طمب البطالمال: حق الأو 
يترتب عمى ابراـ العقد دكف اف يعمـ المشترم بالبيانات المتعمقة بالخصائص الجكىرية 

كيتـ ذلؾ كفقا لمقكاعد  ،لمشترمبتمؾ المتعمقة بطريقة االستعماؿ ابطاؿ العقد لمصمحة ا أكلممبيع 
 نظرا لعدـ كجكد قكاعد قانكنية تقرر ىذا البطالف.العامة 

كيعتبر  ىذا الحؽ في  ،كيحؽ لممشترم طمب االبطاؿ بدعكل عدـ العمـ الكافي بالمبيع
ذلؾ اف ىذا االخير ال يمكنو أف يطمب ابطاؿ  ،االبطاؿ  حؽ مقرر لممشترم فقط دكف البائع

كما أنو ليس لمبائع أف يطالب بإبطاؿ  .ف المشترم لـ يكف يعمـ بالمبيع عمما كافياالبيع بدعكل ا
 .1العقد بدعكل أنو شخصيا لـ يكف يعمـ بالمبيع عمما كافيا

قر أك  ،ضركرة عمـ المشترم بالشيئ المبيع عمما كافياعمى نص المشرع الجزائرم كقد 
مف القانكف  352بمكجب المادة بيع طاؿ الإبجزاء عمى تخمؼ ىذا العمـ ىك امكانية طمب ب

عمى أنو " يجب اف يككف المشترم  ،2مف القانكف المصرم ( 419المدني ) كالتي تقابميا المادة 
صافو األساسية أك عالما بالمبيع عمما كافيا كيعتبر العمـ كافيا اذا اشتمؿ العقد عمى بياف المبيع ك 

 بحيث يمكف التعرؼ عميو

ذا ذكر في عقد البيع أ ف المشترم عالـ بالمبيع سقط حؽ ىذا األخير في طمب ابطاؿ كا 
 البيع بدعكل عدـ العمـ بو اال إذا اثبت غش البائع ".

مف القانكف المدني أف المشرع أقر بكجكب اف  352نص المادة كيظير مف استقراء 
عاينة  المبيع كيتحقؽ ىذا العمـ الكافي بالمبيع بم ،يككف المشترم عالما بالشيئ المبيع عمما كافيا

                                                           

 .186.ص ،المرجع السابؽ ،أشرؼ مصطفى أبك حسيف  1
ذلؾ أنو يكجب عمـ المشترم  ،دني الجزائرم ال يكجد لو نص مقابؿ في القانكف الفرنسيمف القانكف الم 352اف نص المادة   2

بالمبيع عمما كافيا فيقـك البائع باعتبار أف المبيع يككف تحت تصرفو قبؿ التعاقد بتييئة الظركؼ ككسائؿ اعالـ المشترم قصد 
حؽ المستيمؾ في  ،صاؼ االساسية لممبيع، بف مغنية محمدك فقررت بذلؾ التزاما باالعالـ بكافة األ ،تحقيؽ الغاية مف التعاقد

 .31.، ص2005/2006 ،تممساف ،جامعة ابي بكر بمقايد ،كمية الحقكؽ ،مذكرة  ماجستير  ،االعالـ
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صافو االساسية في أك كبياف .كالتي يجب اف تتـ بعد ابراـ العقد ،معاينة تكفي لمتعرؼ عميو
 كما يتـ ذلؾ  بإقرار المشترم بالعمـ بالمبيع.  ،العقد

قبؿ لذلؾ كجب في عقد البيع االلكتركني كبعد رؤية المشترم لمشيئ المبيع عمى المكقع  
كخالفا لذلؾ يثبت ،ال يعد كافياعد اتماـ عممية التعاقد ألف ذلؾ أف يقكـ بمعاينتو ب ،التعاقد

 لممشترم الحؽ في طمب ابطاؿ العقد. 

حالة  ،كمف بيف الحاالت االبطاؿ في  عقد البيع االكتركني التي أقرىا القضاء الفرنسي
أم في حالة  احتكاء العرض  ،الخطأ في سعر السمعة المعركضة عمى المكقع الخاص بالميني

 L’offre contient une mention )لخاص بالسمعة عمى االنترنت بيانات خاطئة ا
fausse)فقد  .، فقد يحث أف يضع الميني دكف قصد سعرا لسمعة مغايرا لمسعر الحقيقي ليا

كذلؾ بعد  ،1بإبطاؿ عقد البيع االلكتركني 2002جكيمية  24قضت محكمة ستراسبكرغ بتاريخ  
كقد أسست المحكمة حكميا عمى أف رضا البائع  ،نفيذ الجبرم لممعقدأف تقدـ المشترم بطمب الت

   .2االلكتركني كاف معيبا

كفي حالة ما ثبت أف المشترم لـ يعمـ بالمبيع عمما كافيا تقرر حقو في طمب ابطاؿ 
غير أف ىذا الحؽ يسقط ألسباب منيا ما تقضي بو القكاعد العامة كاإلجازة كسكاء  ،المبيع

                                                           

1 TI Strasbourg.24/07/20002,D.2003.AJ.2434 
بسعر اقؿ   RETROPROJECTEURجياز االضاءة Ïكتتمخص كقائع القضية في أنو بعد أف قاـ البائع بعرض بيع    2

 ،تقدـ المشترم بطمب شراء الجياز  بعد أف دخؿ المكقع كأرسؿ قبكلو لمبائع ،مف السعر الحقيقي لمجياز عمى مكقع االنترنت
كبعد  لجكء المشترم الى محكمة سترسبكرغ  ،فإف ىذا االخير قد رفض تنفيذ العقد عمى أساس أنو باطؿ بسبب خطأ مادم

كأف   ،قضت ىذه االخيرة بإبطاؿ العقد عمى بسبب أف ررضا البائع االلكتركني مشكب بالغمط ،برم لمعقدلطمب التنفيذ الج
 نقال عف   .السعر المعركض عمى السمع لـ يعبر عمى ايجاب البائع بسبب خطأ مادم

MAHDI–DISDET Djamila, L’obligation d’information dans les contrats du commerce 
électronique ,Thèse doctorat en droit ,Université d’Avignon ,2011, pp.55-56.  
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كذلؾ بشرط أف تككف ىذه االجازة بعد عمـ المشترم  ،1ضمنية أكجازة صريحة كانت ىذه اإل
 .بالمبيع

كما يسقط حؽ المشترم في طمب اإلبطاؿ لعدـ عممو بالمبيع اذا تعذر رد المبيع كما في 
حصؿ  أك ،في حالة ىالكو في يد المشترم أك ،حالة تصرؼ المشترم في المبيع قبؿ العمـ بو

 .2ألنو يفترض أنو قد حصؿ المشترم عميو سميما مف البائع ،ترمبو عيب كىك بيد المش

كيتقرر الحؽ في االبطاؿ كجزاء لإلخالؿ بااللتزاـ قبؿ التعاقدم باالعالـ في عقد البيع 
كالذم ال يعد التزاما عقديا،بؿ يعتبر التزاما مستقال عف العقد يجب الكفاء بو قبؿ  ،االلكتركني
التعاقدم باالعالـ باعتباره أقرب الى االلتزامات العقدية العادية يسمح أما االلتزاـ  ،تككيف العقد

 .الجزاء المناسب  لإلخالؿ بو الفسخفيعد  ،بحسف تنفيذ االلتزامات القانكنية االصمية
 

 ثانيا: حق المشتري في الفسخ 
ينيا كمف ب ،يقع عمى البائع تنفيذ االلتزامات العقدية التي يرتبيا عقد البيع االلكتركني

كفي حالة إخالؿ البائع بذلؾ يككف مسؤكال مسؤكلية عقدية مف عدـ  ،االلتزاـ باالعالـ التعاقدم
 .كيحؽ لممشترم أف يطمب الفسخ كجزاء لإلخالؿ بذلؾ االلتزاـ ،تنفيذ االلتزاـ باالعالـ

فإنو ال يكجد ما يحكؿ دكف امكانية  ،خالؿ بااللتزاـ الالحؽ إلبراـ العقدففي حالة اإل
باعتبار أف البائع قد  ،طالبة المشترم في عقد البيع االلكتركني بفسخ العقد كفقا لمقكاعد العامةم

  .3امتنع عف تنفيذ التزاـ عقدم

                                                           

يزكؿ حؽ  "مف القانكف المدني عمى أنو  100نص المشرع الجزائرم عمى زكاؿ حؽ االبطاؿ باالجازة بمكجب نص المادة   1
 ".دكف إخالؿ بحقكؽ الغير  ،قدالضمنية كستند االجازة الى التاريخ الذم تـ فيو الع أكإبطاؿ العقد باالجازة الصريحة 

 .189.ص ،المرجع السابؽ ،أشرؼ مصطفى أبك حسيف 2
 .404 .ص المرجع السابؽ، ،مأك سيد محمد سيد شعر   3
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مف قانكف االستيالؾ الفرنسي كالتي تطبؽ عمى  L.114-1كما أنو كفقا لنص المادة      
ني يقع عمى عاتقو التزاـ بإعالـ فإف المي ،جميع العقكد التي تطبؽ عمى عقد البيع االكتركني 

ز أجؿ التسميـ أك كفي حالة تج ،المستيمؾ بأجؿ التسميـ في العقكد البيع ذات التنفيذ غير مباشر 
يكما المكالية فسخ  60فيمكف لممستيمؾ خالؿ أجؿ  ،اياـ كبإستثناء حالة القكة القاىرة 07مدة 

 .ـالعقد عف طريؽ رسالة مكصى عمييا مع االشعار باالستال

الحكـ بالفسخ كما يمكف لو  مف القانكف المدني  119طبقا لنص المادة  كيمكف لمقاضي
لما قضت  أف قضاة المجمس يمنح المديف أجال لتنفيذ حسب الظركؼ  ،أكرفض ىذا الطمب

 ،مف القانكف المدني 119/2كفقا لممادة  ،عندما منحكا  لممطعكف ضدىا أجال لتنفيذ التزاماتيا
 ،1994لؾ عمى الظركؼ االمنية االستثنائية السائدة في منطقة االخضرية سنة معتمديف في ذ

يككنكف قد طبقك القانكف  ،التي ترتب عنيا عدـ الكفاء بااللتزامات الناشئة عف العقد بصفة مؤقتة
حيث ترجع  ، 1كرفض الطعف برمتو ،كمف ثـ فالكجو غير مؤسس يتعيف رفضو ،تطبيقا سميما

يبمغ مف الجسامة مايبرر ديرية حكؿ ما اذا كاف االخالؿ بااللتزاـ باالعالـ لمقاضي السمطة التق
 ،كذلؾ حسب الظركؼ المحيطة بعقد البييع ،الحكـ بالفسخ

كىذا انطالقا مف  ،كيتقرر الفسخ كجزاء يفرضو القانكف عمى االخالؿ بااللتزاـ التعاقدم
التي تسمح بأنو إذا لـ ينفذ أحد  ،المتقابمة كىي فكرة االرتباط بيف االلتزامات ،فكرة العقد التبادلي

كمف ثـ يتحمؿ مف التزامو  ،المتعاقديف التزامو جاز لممتعقد االخر أف يطمب ازالة العقد كمو
 مف القانكف المدني الجزائرم.  119بصفة قانكنية طبقا لنص المادة 

                                                           

اال تطبيقا لمقكاعد العامة  ىكجال لمتنفيذ كفقا لما تضي بو الظركؼ االستثنائية القاىرة لممديف ما أيعد منح القاضي المديف    1
، فإذا انقضى االجؿ دكف تنفيذ، كقع أجال معقكال ينفذ فيو التزامو لممديف  أف يمنح ،اضي في حاالت استثنائيةلمق تعطي التي 

، مجمة قضائية لسنة 212782، ممؼ رقـ 12/01/2000العقد مفسكخا، كىك ما سارت عميو المحكمة العميا، الغرفة المدنية 
 .114، ص. 1العدد  2001
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بؿ االلتزاـ ف في مقاأك كبذلؾ  اذا كاف مكضكع العقد يتطمب قدرا مف االلتزاـ بالتع
فيمكف  ،(Les contrats informatiques )باالعالـ كما ىك الحاؿ في عقكد االعالـ االلي 

كترجع كذلؾ  ،فأك لمبائع في ىذه الحالة طمب الفسخ عمى أساس أف المشترم أخؿ بإلتزامو بالتع
زامو ىنا  لمقاضي السمطة التقديرية في الحكـ بالفسخ بناءا عمى أف المشترم لـ  يقـ بالت

 .1فأك بالتع

 ثالثا:حق المشتري في طمب التعويض
كرغـ ذلؾ  ،ناقص أكيمكف لممشترم في بعض الحاالت أف يتمقى إعالما غير صحيح 

فيككف الجزاء المناسب في  ،قد يرغب في الحفاظ عمى العالقة العقدية مع البائع دكف ابطاليا
يفترض ىنا اف االلتزاـ قبؿ  حيث ،مثؿ ىذه الحاالت ىك اإلبقاء عمى العقد مع التعكيض

 .2غير شامؿ لمعناصر الجكىرية أكالتعاقدم باإلعالـ كاف غير كاؼ 

كما يجد الحكـ بالتعكيض أساسو نتيجة االخالؿ بااللتزاـ باالعالـ في عدـ كفاية جزاء 
كالمتمثؿ في عدـ  ،االبطاؿ  في جبر المشترم عما أصابو مف أضرار نتيجة لذلؾ االخالؿ

باالضافة الى أنو قد يككف  ،3شترم بكؿ شركط العقد كخصائصو أثناء ابراـ العقداحاطة الم
  .جزاء االبطاؿ غير متناسب مع ما اقترفو البائع مف خطأ

كبذلؾ يمكف لممشترم الجمع بيف طمب االبطاؿ كالتعكيض في حالة اخالؿ البائع 
دكف أف يخطر  ،ذات مممكؾ لغيرهالبائع لشيئ معيف بالكما ىك الحاؿ في بيع  ،بالتزامو باالعالـ
ئع يمتـز في ىذه الحالة باعالـ المشترم قبؿ البيع بأنو يبيع ما ال حيث أف البا ،المشترم بذلؾ

أما اذا أخؿ بيذا  .فاذا قاـ بيذا االلتزاـ لـ يكف لممشترم مف حؽ سكل طمب االبطاؿ ،يممؾ

                                                           

1   ALKHASAWNEH Ala’eldin op,cit. p364 
 .381 .صالمرجع السابؽ، ،ككثر سعيد عدناف خالد  2
 .810 .ص المرجع السابؽ، ،عمر محمد عبد الباقي  3 
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لى طمب االبطاؿ الحؽ في طمب ففي ىذه الحالة  يككف لممشترم الحؽ باالضافة ا ،االلتزاـ
 .1التعكيض

الحكـ   أيضا  فيمكف ،كفي حالة الحكـ بالفسخ نتيجة االخالؿ بااللتزاـ التعاقدم باإلعالـ
كىذا اذا كاف الحكـ بالفسخ غير كاؼ لرفع كؿ الضرر الذم لحؽ  ،لممشترم بالتعكيض
م  نتيجة استحالة إعادة باالضافة الى جبر الضرر الذم يمحؽ المشتر  ،2المشترم نتيجة لذلؾ

 .3الطرفيف الى الحالة التي كانا عميو قبؿ التعاقد

كيخضع التعكيض عف االخالؿ بااللتزاـ باالعالـ لقاعدة ما لحؽ الدائف مف خسارة 
ك ال يعتبر مف السيؿ تقدير ما لحؽ الدائف مف خسارة في حالة االخالؿ  ،تو مف كسباكماف

تكقع ما سيفعمو ىذ الدائف في حالة ما تـ اعالمو  أكيمكف معرفة  ذلؾ أنو ال ،بااللتزاـ باالعالـ
 .اعالما  صحيحا

في حالة ككف االعالـ الغير الدقيؽ قد سبب  كيمكف تصكر ما لحؽ الدائف مف خسارة 
فينا ترجع لمقاضي تقدير مبمغ الخسارة الحقيقية في رقـ أعماؿ  ،ضررا لشركة تجارية مثال

  أكعدة ما فات الدائف مف كسب نتيجة فكات فرصة مف أجؿ الربح في حيف تتحقؽ قا .الشركة
 . 4مثال فقداف لمتعامميف تجارييف

                                                           

 .88المرجع السابؽ، ص. ،خالد جماؿ أحمد  1
 .387.ص المرجع السابؽ، ،بك المكاـرأتغريد عبد الحميد   2
أعيد  ،مف القانكف المدني 122متى حكـ بالفسخ كفقا لممادة "و أنمف كىك ما قضت  بو المحكمة العميا في غرفتيا المدنية   3

مع تبياف كؿ  ،فإذا استحاؿ ذلؾ جاز لممحكمة اف تحكـ بالتعكيض العادؿ ،المتعاقداف الى الحالة التي كانا عمييا قبؿ التعاقد
بؿ يعد طمبا مشتقا  ،يعتبر طمبا جديداكمف ثـ فإف طمب ذلؾ عمى المستكل  المجمس ال  ،ذلؾ في الحكـ كتسبيبو تسبيبا كافيا

 ".مما يستكجب معو نقض القرار المطعكف فيو  ،كعميو فالكجو سديد ،مترتبا بالحتمية عمى الحكـ بالفسخ ،مف الطمب االصمي
 .103ص  ،1العدد  2003مجمة المحكمة العميا  257742ممؼ رقـ  06/02/2002 ، الغرفة المدنية ، المحكمة العميا

4 ALKHASAWNEH Ala’eldin op cit. p.373 
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كحتى تحقؽ دعكل المسؤكلية المدنية  اليدؼ المرجك مف كجكدىا كالمتمثؿ في الحصكؿ 
سكاء كانت  ،بسبب  اإلخالؿ بااللتزاـ باالعالـ في عقد البيع االلكتركني ،عمى التعكيض

تتمثؿ في كجكد خطأ مرتكب مف  ،فإنيا تستمـز تكافر شركط  ثالثة ،عقدية أكقصيرية مسؤكلية ت
كال يشكؿ الضر  ،1كعالقة سببية بينيما ،كضرر تعرض لو المشترم ،طرؼ التاجر االلكتركني

 .ألنو غالبا مايككف ضررا ماديا ،الحاصؿ صعكبة في تحديده

عامة كالتي يمكف اعماليا في مخالفة كباالضافة الى الجزاءات المستمدة مف القكاعد ال
فقد تضمنت النصكص المنظمة لمتعاقد عف بعد جزاء خاصا في حالة  ،البائع لإللتزاـ باالعالـ
مف قانكف االستيالؾ الفرنسي مد  L121-20يتمثؿ كفقا لنص المادة  ،مخالفة ىذا االلتزاـ 

العدكؿ مف سبعة أياـ عمؿ  أجؿ الذم يمكف لممستيمؾ المتعاقد عف بعد أف يمارس خاللو حؽ
 .ليصبح ثالثة أشير

كيعد حؽ المشترم في العدكؿ االلية القانكنية الثانية بعد االلتزاـ باالعالـ كالتي تشكؿ 
ليا بشيئ مف التفصيؿ في أك لذلؾ سنتن ،احدل أىـ ضمانات حسف تنفيذ عقد البيع االلكتركني

 .المبحث الثاني

                                                           

1 MAHDI–DISDET Djamila, op cit. p.351. 
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 المبحث الثاني

 1دول عن العقدحق المستيمك في الع
يعد الحؽ في العدكؿ عف العقد أحد الكسائؿ كاالليات الحديثة التي لجأ الييا المشرع 

كىك يمثؿ أحد األدكات التشريعية التي تمعب دكرا أساسيا  ،بيدؼ تكفير حماية فعالة لممستيمؾ
لذلؾ كاف  ،في حماية المستيمؾ خاصة عندما يتعاقد دكف إمكانية حقيقية لمناقشة شركط التعاقد

حيث تظير في مثؿ ىذه  ،مف الكاجب إعطاء ىذا الحؽ لممستيمؾ في العقكد التي تتـ عف بعد
 . 2العقكد اإلعتبارات المكجبة لتقرير ىذا الحؽ، كىذا لمالئمتو لخصكصية التجارة االلكتركنية

 ،معقدكيقابؿ الحؽ في االنسحاب مبدأ ىاما يعد مف قبيؿ الثكابت كىك مبدأ القكة الممزمة ل
حيث أف حماية الطرؼ الضعيؼ في التعاقد االلكتركني تبرر أبتداع قكاعد ال تتفؽ تماما 

ؿ العقبات القانكنية التي تكاجو أك كيككف بذلؾ مبدأ القكة الممزمة لمعقد  ،كالقكاعد التقميدية لمعقكد
تعديؿ  أككالذم بمقتضاه ال يجكز لو أف يستقؿ بنقض ىذا العقد  ،المستيمؾ في ىذا الشأف

 .3نص القانكف أكأحكامو إال في حدكد ما يسمح بو االتفاؽ 

                                                           

إستعممت عدة مصطمحات لمداللة عمى حؽ العدكؿ منيا الحؽ في الرجكع الذم إستعممو قانكف االستنالؾ الفرنسي المعدؿ  1 
ادر عف غرفة التجارة بينما أسماه العقد النكذجي الفرنسي الص ،2001اغسطس  23الصادر في  741-2001باالمر 

أيضا أطمؽ ك  ،كذلؾ أطمؽ عميو مصطمح الحؽ في إعادة النظر كمصطمح الحؽ في الفسخ ،كالصناعة الفرنسية حؽ العدكؿ
، كما يستعمؿ الفقو الفرنسي عدة 620،ص المرجع السابؽككثر عدناف خالد  .سحابنمح الحؽ في اإلطمصبعض الفقياء 

 ؽ في الرجكع :مصطمحات كمعاني لمدالالة عمى الح
«  Se rétractater est en effet se conrtedire,se dédire,se démentir,se désavouer, se 
raviser,revenir sur ce que l’on a dit, fait ou écrit, reprendre sa parole, elle est ainsi synonyme 
de désaveu, de dédit et de reniement.. » GHAZOUANI Chiheb,op,cit , p193. 

 .318.ص المرجع السابؽ، ،سامح عبد الكاحد التيامي  2
ئرم اكقد نص المشرع الجز  ،يترتب عمى العقد الصحيح التزامات عمى المتعاقديف يجب الكفاء بيا تحت طائمة التنفيذ الجبرم  3

العقد شريعة " نكف المدني كالتي جاء فييا مف القا 106بمكجب  كالتي ىي نتيجة مبدأ سمطاف االرادة عمى القكة االلزامية لمعقد 
 ". لألسباب التي يقررىا القانكف أك ،كال تعديمو إال بإتفاؽ الطرفيف ،المتعاقديف فال يجكز نقضو
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 ،غير أف القكة االلزامية لمعقد تفترض مف جية أخرل أف يحقؽ العقد مصمحة المتعاقديف
خركجا عف  ،كمنح ىذا المستيمؾ الحؽ في نقض العقد ،لذلؾ تدخؿ الشرع حماية منو لممستيمؾ

تو المنفردة طالما اف االنظمة القانكنية ىي التي أتجيت نحك القكاعد القانكنية التقميدية كباراد
ف كاف مبدأ  احتراـ شركط العقد ممزما،فرض ىذه الحماية إال أنو  ،كما أنو كمف جية أخرل  كا 

كما أف ىذه   ،1ليس مطمقا بؿ ترد عميو بعض القيكد يفرضيا إحتراـ الحرية الفردية لممتعاقديف
حيث أنو  ،2كىي ال تتقيد  إال بعد اإلضرار بالغير ،العاـ كاالدابالحرية بدكرىا خاضعة لمنظاـ 

كىك الخاضع عادة لشركط  ،كبالتحديد المستيمؾ ،كباسـ ىذه الحرية يمكف االحتفاظ لممتعاقد
 .3اتفاؽ قاسية بالحؽ في العدكؿ في التعاقد 

تنظيمو  إف مختمؼ التشريعات المقارنة التي أقرت الحؽ في العدكؿ لممستيمؾ لـ تغفؿ
د غير أف ذلؾ يبقى في إطار  ،4تنظيما يحد مف خطكرة انتياكو لمبدأ القكة الممزمة لمعق

                                                           

  ،أف لإلنساف حرية  طبيعية سابقة لكجكده في المجتمع أنو قد بني عمى فكرة مفادىا  إنتقد مبدأ سمطاف االرادة عمى أساس  1
 ،حيث أف االنساف المنعزؿ لـ يكف لو كجكد في الكاقع العممي ،تقـك عمى افتراض يخالؼ الكاقع كالحقيقةالفكرة  حيث أف ىذه

فالحرية ال  ،كؽ الجماعة كانت سابقة عمى حقكؽ االفرادقففي كؿ  مكاف ح ،فاالنساف الحقيقي ىك الذم يعيش في المجتمع
فمف أجؿ مصمحة االفراد تفرض بعض القيكد عمى ىذه  ،الى الفكضى الحرية بال قيكد تؤدمألف   ،يمكف أف تككف مطمقة

فاالنساف ليس لو  ،كبغض النظر عف محتكاه كمضمكنو ،فالتصرؼ االرادم ال ينبغي أف يككف لو فعالية في حد ذاتو ،الحرية
نبغي أف يككف ليما فالمشرع كالقاضي ي ،الحؽ في أف يفعؿ ما يشاء ؼ، كلكف ينبغي عميو أف يطمب ما يشبع حاجاتو فقط

. كليد صالح مرسى ككيكفقاف بطريقة عادلة بيف المصالح الخاصة ،سمطة التحقؽ مف أف العقد يتفؽ كالصالح العاـ
رمضاف،القكة الممزمة لمعقد كاالستثناءات الكاردة عمييا بيف الفقو االسالمي كالقانكف المدني دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 

 .78 – 77،ص  2009االسكندرية، 
مخبر القانكف الخاص  ،مجمة دراسات قانكنية ،النظاـ العاـ كاالداب الحميدة عمى العقد المدني أمدل أثر مبد ،رايس محمد  2

 .35 .، ص5، العدد 2008 ،جامعة تممساف ،كمية الحقكؽ ،االساسي
 .762 .صالمرجع السابؽ، ،عمر محمد عبد الباقي  3
البيع  عقكد  بشأف 1946جميزم الصادر في عاـ ت ذلؾ الحؽ في العدكؿ القانكف اإلنالتي اقر  مف بيف تمؾ القكانيف   4

كمف ذلؾ أيضا القانكف االلماني الصادر في  ،1974بعد ذلؾ مد ىذا الخيار ليشمؿ االئتماف االستيالكي في عاـ  ،االيجارم
ابراـ  تاريخ  شترم الحؽ في الرجكع خالؿ أسبكعيف مفبشأف البيع الكارد عمى بعض القيـ المنقكلة حيث منح الم 1969عاـ 
 .308.ىمدير أسعد أحمد، المرجع السابؽ،ص. العقد
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ـ ،االستثناء خاصة كأف حؽ المستيمؾ في ،1لكف أتساع االستثناء جعمو مقارنا لألصؿ العا
سكاء في  ،العدكؿ بعد إبراـ العقد يكاد يككف القاسـ المشترؾ لجميع قكانيف حماية المستيمؾ

 .2في النظـ القانكنية األخرل التي صدرت فييا قكانيف حماية المستيمؾ أكربية ك كؿ األالد

 لوالمطمب األ 

 مفيوم الحق في العدول
كسيمة ىامة كأحد الضمانات   le droit  de rétractationيمثؿ الحؽ في الرجكع  

كنية لممستيمؾ كىك مف أىـ مضاىر الحماية القان ،في عقد البيع االلكتركني لكسب العمالء 
الحقيقية لمعاينة السمع  أكنظرا ألف ىذا األخير ال تتكافر لو االمكانية الفعمية  ،االلكتركني

كالتحقؽ مف االداء المناسب لمخدمات قبؿ إبراـ العقد عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة، فقد ينجذب 
ؾ كاف البد مف بياف لذل ،المستيمؾ البراـ عقد ال يككف فكر في ماىيتو كالتزاماتو كمكضكعو 

 تعريؼ ىذا الحؽ كمعرفة خصائصو.

 
                                                           

1 « On n’a pas manqué de relever que cette technique de protection du consommateur portait 
directement atteinte au principe de l’effet obligatoire du contrat. Longtemps après l’entrée du 
droit de  rétractation en droit français, la doctrine a continué à écrire qu’une fois émise de 
façon  à donner  naissance à un acte juridique , la voloné a en principe un cractére irrévocable 
, et que l’irrevocabilité n’est –elle  pas une qualité inhérente à tous les actes juridiques quels 
qu’ils soient et sans laquelle ils seraient dépourvus de toute force obligatoire et de toute 
efficacité. La doctrine hostile au drot de rétractation s’est ainsi appuyée sur les articles 1134 et 
1174 du code civil qui disposent qu’il interdit à l’acceptant de ce dédire de son engagement et 
de révoquer le contrat , En effet , la théorie de l’autonomie de la volonté veut que l’homme 
soit libre par essence et ne peut s’obliger que par sa propre volonté , qui , indépendamment 
de la loi , en tant que source de droit, creé les effets du contrat et en détermine le contenu de 
façon souveraine.. » GHAZOUANI Chiheb ,op,cit ,  pp204-205. 

الطبعة ،زيف الحقكقية، مكتبة السنيكرم،ارنةدراسة مق ،الحماية المدنية لممستيمؾ في التجارة االلكتركنية ،مكفؽ حماد عبد 2
 .215.،ص2011،لىك األ
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 لوالفرع األ 

 تعريف الحق في الرجوع
يمثؿ الحؽ في العدكؿ بالنسبة لمعقكد التي يككف المستيمؾ طرفا أحد االليات القانكنية  

التي لجأ إلييا المشرع ىك ييدؼ مف ذلؾ لحماية المستيمؾ مف نفسو نتيجة عدـ التركم 
 .1كالتميؿ

حيث يعرؼ عمى أنو ممنكح في العقد  ،د إختمفت التعاريؼ الفقيية حكؿ حؽ العدكؿكق 
  .2يسمح بإعادة الشيئ بسبب االخالؿ بشرط القبكؿ في العقد كحؽ باث كنيائي

فيكـ الكارد مكقد ركز بعض الفقو المقارف في  تحديد تعريؼ الحؽ في العدكؿ عمى ال 
حيث نجد جانبا مف الفقو المصرم يعرؼ  ،لحؽ في النصكص القانكنية التي عالجت ىذا ا

رفض الخدمة في خالؿ مدة  أكالحؽ في العدكؿ عمى أنو حؽ المستيمؾ في إرجاع السمعة 
مقدـ الخدمة بحسب االحكاؿ  أكمع التزاـ التاجر  ،دكف ابداء أية مبررات ،معينة يحددىا القانكف

كقد جاء ىذا التعريؼ مطابقا لمحتكل  ،3مع تحمؿ المستيمؾ مصركفات الرجكع فقط ،برد قيمتيا
مف مشركع قانكف التاجرة االلكتركنية المصرم كالتي تنص عمى أنو " مع عدـ  20المادة 

االخالؿ بأحكاـ الضماف القانكنية كاالتفاقية يجكز لممستيمؾ أف يفسخ العقد المبـر الكتركنيا 
مف تاريخ التعاقد عمى تقديـ  كأ ،خالؿ الخمسة عشر يكما التالية عمى تاريخ تسممو لمسمعة

  .كذلؾ بدكف حاجة الى تقديـ أية مبررات" ،الخدمة

كألف الحؽ في العدكؿ ليس مقررا ألحد الطرفيف فقط بؿ يمكف لكؿ مف المتعاقديف   
فيعرؼ الحؽ في العدكؿ عف العقد في أنو  الكسيمة التي بمقتضاىا يسمح المشرع  ،التمسؾ بو

                                                           

 .211.ص، المرجع السابؽ،مكفؽ حماد عبد  1
 .114 .صالمرجع السابؽ، ،طاىر شكقي مكمف  2
 .627.ص المرجع السابؽ، ،ككثر سعيد عدناف خالد 3
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 ،كمف جانب كاحد، في االلتزاـ الذم ارتبط بو مسبقا ،يد النظر مف جديدألحد المتعاقديف بأف يع
غير أف أحد األطراؼ سكؼ يستفيد مف ميمة لمتفكير  ،حيث يفترض أف ىناؾ عقد سبؽ تككينو

 .1مف خالليا سيككف في إمكانو الرجكع عف التزامو الذم سبؽ كأف إرتبط بو

بحسب األساس القانكني الذم يعتمد كيختمؼ مفيكـ الحؽ في العدكؿ في نظر الفقو  
حيث ىناؾ مف يرل بأف الحؽ في العدكؿ ىك الحؽ في الرجكع مف أجؿ ازالة االثار  ،عميو

كىك بذلؾ استبداؿ التعبير بإرادة حالية مختمفة  عف  ،القانكنية لعقد تـ تككينو بكؿ ارادة حرة
 . 2ارادة تـ التعبير عمييا مف قبؿ

ي التعاقد قدرة المتعاقد  بعد ابراـ العقد عمى اإلختيار بيف كيعكس الحؽ في الرجكع ف 
لذلؾ نجد  أف ىناؾ مف يرل أف المستيمؾ االلكتركني يتمتع بحؽ خيار  ،الرجكع فيو أكإمضائو 
فسخو عند رؤية الشيئ  أككيعرؼ ىذا الحؽ بأنو إثبات حؽ المشترم في إمضاء العقد  .3الرؤية

كالمستيمؾ االلكتركني الذم يشترم السمعة عف طريؽ  ،قبمو أكقد المبيع إف لـ يكف راه  عند الع

                                                           

 .321.،صالمرجع السابؽ ،سامح عبد الكاحد التيامي 1
2 «  Le droit de rétractation est défini comme le fait de revenir , en vue  d’en détruire les effets 
juridiques, sur un acte qu’on avait volontairement accompli.. C’est également la substitution de 
l’expression d’une volonté actuelle différente de la déclaration antérieure que le sujet avait lui 
– meme  formulée » GHAZOUANI Chiheb ,op,cit, p.193.  

اذا لـ يكف قد راه كقت إنشاء  ،فسخو عند رؤيتو أكمضاء العقد إخيار الرؤية ىك الحؽ الذم يمنح لمف اشترل شيئا معينا في  3
النو  ،ار الرؤية أف يككف المبيع مما يتعيف بالتعييفكيشترط لثبكت خي ،قبمو بمدة ال يتغير فييا عادة الى كقت العقد أك ،العقد

ألف  ،فال خيار لو ،النو لك اشتراه كىك يراه ،كما يشترط فيو عدـ الرؤية .ال يثبت فيو الخيار ،ذا كاف مما ال يتعيف بالتعييفإ
كلذلؾ يثبت خيار  ،قبؿ الفسخضة المالية التي تأك زـك العقد ك انعقاده، كالشرط الثالث أف يككف العقد مف عقكد المعلصؿ األ

، كيشترط أخيرا رؤية المشترم لمشيئ محؿ العقد الذم لـ يكف ضةأك ألف كال منيا عقكد مع ،كااليجار كالقسمة ،الرؤية في الشراء
لـ راه عند العقد أك قبمو، فيثبت خياره عند رؤيتو في أم كقت مف األكقات، كال يثبت ىذا الخيار قبؿ رؤيتو، فمف اشترل شيئا 

ف شاء رده. أحمد محمد عمي دأكد، أحكاـ العقد في الفقو االسالمي كالقانكف  يره فالبيع جائز، كلو الخيار إذا راه إف شاء أخذه كا 
 .560-558ك548، ص 2011بدكف طبعة، االردف، المدني،الجزء الثاني كالثالث،دار الثقافة،
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نما رال صكرتيا  صافيا المكتكبة عمى الشاشة أك عمـ ب أكاالنترنت لـ يكف قد رال البضاعة كا 
 .1فسخو أكفإذا ما استمـ السمعة يككف لو حؽ خيار الرؤية في امضاء العقد  ،أمامو

اينيا أف الحؽ في العدكؿ مقرر لكال كيظير مف خالؿ التعريؼ السابقة رغـ تب 
كىك كسيمة يسمح مف خالليا المشرع لممتعاقد كخاصة المستيمؾ بأف يعيد النظر  ،المتعاقديف
 .كمف جانب كاحد في االلتزاـ الذم ارتبط بو ،مف جديد

كتجب اإلشارة أف الفقو االسالمي يرل أف الحؽ في العدكؿ في التعاقد ىك حؽ قديـ  
، حيث يتقرر 2كليس ثمرة التطكر الذم عرفتو التشريعات الكضعية  ،االسالمية أقرتو الشريعة

 ،كخيار الشرط ،خيار الرجكع في التعاقد في الشريعة االسالمية إما باتفاؽ كاشتراط المتعاقديف
نص شرعي رغـ عدـ اشتراط  أككما يتقرر حؽ الرجكع بحكـ  .كخيار الكصؼ كخيار التعييف

ا ىذا الخيار إال أف الفقو االسالمي قرر لممتعاقديف الحؽ في الرجكع في أحدىم أكالمتعاقديف 
 .3كقد حددك ىذه الفترة بالزمف الذم يستغرقو مجمس العقد ،العقد خالؿ فترة زمنية معينة

                                                           

 .393.ص المرجع السابؽ،محمد سعيد أحمد اسماعيؿ،   1
كانما  ،لزمف محدد أك ،جانب مف الفقو الجزائرم أنيا لـ تأت لكقت دكف كقت يؤكد أف الشريعة االسالمية كما  يبيفىذا ما ك   2

يـ فكب ،ال باالجتيادإيتـ   غير أف ذلؾ كمو ال ،كشريعة الزمف كمو حتى يرث اهلل االرض كمف عمييا ،ىي شريعة كؿ عصر
ج تبناه المشرع الجزائرم لكضع عدـ المذىبية الصرؼ كمني ،تشكار جياللي .ا كمادياالمسائؿ المطركحة كالمعاصرة فيما عممي

 .302.، ص3، العدد2009 ،المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية ،حكاـ االسريةاأل
الفقو االسالمي قد عرفو قديما  منذ تبرز أف  ،شريعة االسالمية كالقانكف المدني في نشأة الحؽ في العدكؿاف المقارنة بيف ال  3

ىرة شممت العديد عتبر  ضاأما في القانكف المدني نجد انو ي ،نزكؿ الكحي عمى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كحتى كقتنا ىذا
حيث ظير ىذا الخيار في الستينات مف القرف الماضي كانتشر خالؿ عشر سنكات  ،مف االنظمة القانكنية في كقت قصير

كمع االختالؼ في بعض االمكر التفصيمية كالجزئية ليذه االنظمة  اال أنيا تتشابو في  ،في العديد مف االنظمة القانكنيةتقريبا 
لى ك حيث تتفؽ جميعيا عمى قصر خيار الرجكع عمى المشترم كالمستيمؾ كالعميؿ دكف البائع باعتباره األ ،أسس تنظيمية

، حؽ المشترم في فسخ العقد المبـر بكسائؿ االتصاؿ الحديثة دراسة مقارنة بيف الفقو أبك الخير عبد الكنيس الخكيمدل بالحماية 
 .127، ص. 2006االسالمي كالقانكف المدني، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 
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 الفرع الثاني

 تمييز حق العدول عن األنظمة المشابية لو
المشابية لو في األثر  يتشابو الحؽ في العدكؿ مع بعض األنظمة القانكنية األخرل 

 ،غير أف ىناؾ اختالفات بينو كبيف ىذه األنظمة يجب بيانيا ،المترتب عميو كىك زكاؿ العقد
كذلؾ لتميييز الطبيعة الخاصة لحؽ العدكؿ  كبياف مدل مساىمتو في تحقيؽ الحماية الكافية 

 ،عاقد األخرلخاصة في عقد التجارة االلكتركنية كذلؾ إلختالفيا عف صكر الت ،لممستيمؾ
 .كسنخص بالدراسة األنظمة القانكنية التالية  البطالف كاالبطاؿ كالفسخ

  1ال : العدول عن العقد والبطالنأو 
لـ يستكؼ  أكيتمثؿ البطالف في الجزاء المترتب عمى العقد الذم لـ يستكمؿ أركانو  
منعدـ الكجكد قانكنا أم إذا أخؿ أحد المتعاقديف بأحد األركاف كاف العقد باطال أم  ،شركطو

 .2فتزكؿ اثاره بالنسبة لممتعاقديف ككذلؾ الغير

كيتشابو الحؽ في العدكؿ مع البطالف في األثر المترتب عمييما كىك زكاؿ العقد زكاال  
كباالضافة أف كمييما ال يترتب لطرفي العقد  ،كميا منذ لحظة ابرامو كاعتبار العقد كاف لـ يكف

                                                           

نكاف نص المشرع الجزائرم عمى بطالف العقد في القسـ الثاني تحت عالمقصكد بالبطالف ىنا ىك البطالف المطمؽ، كلقد   1
 .مف القانكف المدني 105الى  99شركط العقد مف الفصؿ الثاني العقد في المكاد مف 

كما يترتب البطالف المطمؽ بنص في  ،تخمؼ شرط مف شركط األساسية أكيترتب البطالف المطمؽ عمى تخمؼ أحد االركاف   2
في تركة انساف عمى قيد الحياة كلك  مف القانكف المدني التي تقضي ببطالف التعامؿ  92/2كنص المادة  ،القانكف
،كالبطالف المطمؽ يجعؿ العقد في حكـ المعدـك بحيث ال ينتج أم أثر قانكني، كلكؿ ذم مصمحة أف يطمب ىذا برضاه

البطالف، بؿ كلممحكمة أف تحـ بو مف تمقاء نفسيا دكف طمب، كال ترد عميو االجازة كال يسقط الحؽ في طمب بطالنو إال بمركر 
ـ الطكيؿ، عمي عمي سميماف النظرية العامة لإللتزامات، مصادر االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم، ديكاف المطبكعات التقاد

 .77،ص.2006الجامعية،الجزائر، الطبعة السابعة،
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افة الى انيما يتشابياف في المدة التي تسرم عمييما ميمة السقكط باالض ،أم حؽ في التعكيض
 .1المحددة قانكنا

غير أف الحؽ في العدكؿ يختمؼ عف البطالف في أف ىذا األخير ىك جزاء يترتب  
فالعقد يككف منعدـ مف  ،عمى إنعداـ أحد األركاف عند تككينو يمنع مف ترتيب االثار عميو

أما العدكؿ عف  .تاج الى تقرير البطالف اال إذا نازع فيو أحد المتعاقديفالناحية القانكنية  كال يح
كلكف المشرع يعطي الحؽ  ،التعاقد فإنو يمحؽ عقدا صحيحا نافذا كاجب التنفيذ مف حيث األصؿ

كألنو يترتب عمى الحؽ في  العدكؿ جعؿ  ،لممستيمؾ في انياء العقد خالؿ مدة معينة بعد نشكئو
لذلؾ يتعيف أف  ،و عقدا غير الـز مما يدخؿ شكا كريبة في مستقبؿ ىذا العقدالعقد الذم يمحؽ ب

 . 2يككف حؽ العدكؿ محددا بمدة زمنية معينة يمارس فييا ىذا الحؽ

كما يختمؼ الحؽ في العدكؿ عف البطالف في أف ىذا األخير ىك حؽ يمكف لكؿ ذم  
حيث أف حؽ  ،لممستيمؾ دكف سكاهبينما يتقرر الحؽ في العدكؿ عف العقد  ،مصمحة التمسؾ بو

 .3البطالف يتصؿ بالمصمحة العامة في حيف يتصؿ حؽ العدكؿ عف العقد بالمصمحة الخاصة

 ثانيا:العدول عن العقد واالبطال :
باطال بطالنا نسبيا إذا كاف رضاء المتعاقد مشكبا بعيب  أكيعتبر العقد قابال لإلبطاؿ  

كفي ىذه الحالة ينعقد  ،كاف ناقص األىمية أكالكراه مف عيكب الرضاء، كالغمط كالتدليس كا
 .العقد صحيحا مالـ يطعف في صحتو المتعاقد الذم كاف رضاه معيبا

                                                           

 .157.ص المرجع السابؽ، ،حكحك يمينة  1
 .220.صالمرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد  2
كما  ،كيثبت لو دكف الحاجة الى اثبات التعرض الى تأثير الخداع ،مصمحة المتعاقد الخاصةيتعمؽ الحؽ في العدكؿ ب  3

.عمر محمدعبد الباقي. المرجع السابؽ، إذ أف اليدؼ منو معالجة التسرع كعدـ التميؿ في ابراـ العقد ،يمارس بدكف مقابؿ
  .769ص.
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كألف العقد القابؿ لإلبطاؿ ىك عقد قائـ منتج ألثاره كلكف نتيجة لعدـ صحة ركف  
بو مع الحؽ فيك يتشا ،الرضا فيو فإنو لمف تقرر البطالف لصالحو أف ينقضو خالؿ مدة معينة

كما انو  ،في العدكؿ في أنو يعد رضا المتعاقد ىك محؿ الحماية الذم مف أجمو تقرر كؿ منيما
كفي كال الحقيف يثبت ألحد المتعاقديف خيار  ،في كمييما يعتبر العقد  قائما كمنتجا ألثاره

 .1ككالىما يزيؿ العقد بأثر رجعي ،إزالتو أكاالستمرار في العقد كاالبقاء عميو 

غير انو يختمؼ خيار العدكؿ عف اإلبطاؿ في ككف ىذا األخير أساسو نظرية عيكب  
في حيف أف حؽ في   ،اإلرادة التي تيدؼ الى ضماف رضا المتعاقد حرا صحيحا كاضحا

كما انو يتحدد  ،العدكؿ عف التعاقد يعالج رضا المتعاقد مف جانب أف تصرفو قد  جاء متسرعا
ب االرادة بالنظر الى سمكؾ المتعاقد االخر الذم قد يساىـ في مجاؿ الحماية في نظرية عيك 

 أكتدليس  أكجعمو ضحية غش  أكحدكث عيكب بارادة المستيمؾ مف خالؿ ايقاعو في غمط 
بينما في حؽ العدكؿ ىك عادة حماية المستيمؾ مف ضعفو  ،عمى نحك يدفعو الى التعاقد ،إكراه

 .2الشخصي كعدـ خبرتو في مكضكع المعاممة

في أف ىذا األخير ال يمنع مف انتاج العقد  ،كما يختمؼ الحؽ في العدكؿ عف اإلبطاؿ 
الثاره في حيف أف الحؽ في العدكؿ يمنع العقد مف انتاج اثاره حتى تمر المدة المحددة لممارسة 

بؿ  ،كما ال يمـز مف تقرر العدكؿ لمصمحتو بتقديـ أسباب تبرر عدكلو عف العقد ،حؽ العدكؿ
تقرر بمجرد إرادة المستيمؾ دكف التكقؼ عمى ارادة المتعاقد االخر كدكف حاجة الى ىك حؽ ي

كىذا بخالؼ الحؽ في االبطاؿ فإنو يككف بناء عمى اسباب محددة تتعمؽ بما  ،اقامة دعكل
 . 3ك ال يتقرر الحؽ في االبطاؿ إال عف طريؽ القضاء ،يصيب ركف الرضا مف خمؿ

                                                           

 .220 .ص المرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد  1
  .769الباقي، المرجع السابؽ، ص. عمر محمدعبد   2

 .221.ص المرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد  3
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 خ :ثالثا: العدول عن العقد والفس
في الجزاء المترتب عمى امتناع  1مف القانكف المدني 119يتمثؿ الفسخ كفقا المادة      

كيؤدم تقرير الفسخ الى ازالة كمحك كؿ األثار التي رتبيا  ،أحد المتعاقديف عف تنفيذ ما التـز بو
نفيذا حيث يقتضي ذلؾ أف يرد كؿ متعاقد ما تمقى مف المتعاقد االخر ت ،العقد مف يـك انعقاده
ا ،لمعقد الذم تـ فسخو  .2كيتـ استرداد األداءات التي أداىا كؿ متعاقد لممتعاقد األخر عين

 ،كبذلؾ يتبيف أف الفسخ يتشابو مع الحؽ في العدكؿ مف حيث األثر المترتب عمييما 
 ،فكالىما يزيؿ العقد ،3كالمتمثؿ في ارجاع المتعاقديف الى الحالة التي كانا عمييا قبؿ التعاقد

كما أف أحكاـ كؿ منيما تنطبؽ بشأف عقد صحيح مستجمعا لكافة   ،كيعتبره كأف لـ يكجد أصال
كما يتشابياف في أف  كمييما يمارس بعد ابراـ العقد، ألف حؽ  .4أركانو كشركطو كصحتو

اتفاقا مع  ،العدكؿ ييدؼ الى اعطاء المتعاقد خيار الرجكع في المرحمة التي تمي ابراـ العقد
 .5لذم يرتبط بعدـ تنفيذ األداءات المتقابمة بعد انعقادهالفسخ ا

جو التشابو بيف حؽ في العدكؿ كالفسخ التي تـ ذكرىا ال تمنع مف كجكد أك غير أف ّ  
ففي حيف يؤسس الحؽ  ،خاصة مف حيث األساس الذم يعتمده كال الحقيف ،جو تفرقة بينيماأك 

                                                           

اذا لـ يكؼ أحد المتعاقديف بالتزامو جاز  ،في العقكد الممزمة لمجانبيف "مف القانكف المدني عمى أنو  119تنص المادة   1
 ".الحالتيف إذا اقتضى الحاؿ ذلؾ  فسخو، مع التعكيض في أكلممتعاقد بعد اعذاره المديف أف يطالب بتنفيذ العقد 

كأف يككف المبيع قد ىمؾ في يد المشترم يعاد الطرفاف الى ما كاف عميو قبؿ العقد عف طريؽ  ،اذا استحاؿ االسترداد العيني  2
 122ة التعكيض الذم يتحصؿ عميو المتعاقد في اطار اعادة المتعاقديف الى الكضع الذم كانا عميو قبؿ العقد طبقا لنص الماد

 .مف القانكف المدني
كالتقايؿ ىك فسخ اتفاقي لمبيع كرد ثمف المشترم كالسمعة لمبائع إذا ندـ أحد  ،يتشابو حؽ العدكؿ مع الفسخ في فكرة التقايؿ  3

نياء الرابطة العقدية باتفاؽ المتعاقديف كما ىك أك ،كالىما أكالمتعاقديف   ىك صكرة مف صكر الفسخ االتفاقي يتـ بيا حؿ كا 
  .78.عبد الكىاب عرفو، فسخ العقد انفساخ العقد تفاسخ العقد، دار المجد، مصر، دكف سنة نشر، ص.الحاؿ في نشأتيا

، 2012) دراسة مقارنة (، مطبعة جامعة طنطا،  التنظيـ القانكني لحؽ المستيمؾ في العدكؿ ،بك عمركأحمد أمصطفى   4
  . 65ص.
  .792ص.  عمر محمدعبد الباقي، المرجع السابؽ، 5
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فإنو يتأسس الحؽ في  ،شريعة المتعاقديففي العدكؿ عمى مبدأ سمطاف االرادة كقاعدة العقد 
 الفسخ عمى قكاعد العدالة كمبادئ حسف النية. 

 الفرع الثاني

 مبررات الحق في العدول
فال  ،العقد شريعة المتعاقديف أ ىاـ كىك أف مد القكاعد العامة في العقكد عمى مبدتتع 

، كما جاء في نص ا القانكفلالسباب التي يقررى أكتعديمو اال بإتفاؽ الطرفيف  أكيجكز نقضو 
أم أف العقد إذا  إنعقد صحيحا نافذا تثبت لو القكة  ،مف القانكف المدني الجزائرم  106المادة 
 .1كال يمكف ألم مف المتعاقديف التحمؿ منو بإرادتو المنفردة ،الممزمة

كىذا لمتطكر الحاصؿ في  ،غير أف الكاقع العممي قد نتج عنو صيغا تعاقدية جديدة 
لطابع الفني لمسمع كالخدمات عمى نحك جعؿ التعاقد ال يتـ بعد أف يعبر كؿ مف المتعاقديف عف ا

باالضافة الى أف المستيمؾ لـ يعد يتعاقد مدفكعا بحاجتو  ،ارادة صحيحة مف أجؿ تنفيذ العقد
نما لتأثره بكسائؿ الدعاية كاالعالنات التي يستخدميا المحترؼ في ىذا ،الخدمة أكلمسمعة   كا 
 .2المجاؿ

اة المفترضة كاختالؿ التكازف بيف المحترؼ كالمستيمؾ في أك كنتيجة عدـ تحقؽ المس 
كجد الحؽ في العدكؿ الذم ييدؼ الى إعطاء المستيمؾ ميمة التأمؿ كالتفكير  ،العالقة التعاقدية

                                                           

بإعتبار  ،إف مف أىـ االنتقادات التي كجيت لحؽ المتعاقد في العدكؿ ىك أف ىذا الحؽ قد عبث بالكظيفة االجتماعية لمعقد  1
التدبر كالتفكير الممنكحة في حؽ  ةكما أف ميم ،يصعب تحققيا حاؿ إنيائو ،أف االبقاء عمى العقد يحقؽ كمصالح اجتماعية

 ،اعتداء عمى مبدأ القكة الممزمة لمعقكد في الحقيقة  فإف تدخؿ المشرع لفرضيا يتضمف ،إلبراـ العقد متى كانت الحقة ،العدكؿ
 ،يؤدم الى زيادة تكمفة كنفقات اجراءات التعاقد ،الرجكع في العقد أككما يترتب عميو مف ىدـ  ،باالضافة الى إطالة مدة التعاقد

عمر كعدـ ثبات العقكد ينقص مف االستقرار القانكني لممعامالت  ،اة بينيماأك لمسكعدـ ا ،باالضافة الى التمييز بيف طرفي العقد
 .764.صالمرجع السابؽ، ،محمد عبد الباقي

 أكيطمؽ عمى العقكد التي تتـ تحت تاثير الدعاية كاالعالنات كاالغراءات التي يستعممو المحترؼ تسمية البيكع االستفزازية   2
 المرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد .زاع رضاء المتعاقد دكف أف تتيح لو فرصة التركم كالتدبرالمستثارة التي تيدؼ الى انت

 .213.ص
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تعاقده  حيث أنو بإمكاف المتعاقد الذم شعر بالندـ بعد إبراـ العقد العدكؿ في ،بعد ابراـ العقد
 .خالؿ مدة محددة

العدكؿ تتمثؿ في  حماية رضا تقرير الحؽ في  مف  كبذلؾ يمكف القكؿ أف  الغاية 
كيككف ذلؾ مف خالؿ منحو  ،المتعاقد مف مخاطر التسرع في  التعاقد الذم يؤدم الى الندـ

قد يكاجيو  مف مشا كؿ بعد إبرامو ميمة اضافية لمتدبر في أمر العقد الذم أبرمو كىذا  دْرءا لما ه
 .1لمعقد بدكف فكرة كاعية ككافية عف الشيئ المبيع

إف حؽ في العدكؿ ييدؼ الى حماية المستيمؾ مف البيكع التي يستعمؿ فييا المحترؼ  
كالتي يتأثر بيا غالبا المستيمؾ فيقع ضحية  ،صكر الدعاية كاالعالف كأساليب التركيج لمبيعاتو

فيمنح المستيمؾ في مثؿ ىذه  ،دكف تدبر لما ىك مقدـ عميوكيندفع الى التعاقد متسرعا  ،ليا
كبذلؾ  ،2الظركؼ الحؽ في العدكؿ عف تعاقده كبمحض ارادتو خالؿ مدة معينة بعد تسمـ المبيع

 .3فإف ىذا الحؽ يمنحو ميمة قانكنية لمتفكير في العقد الذم أبرمو تحت إراءات الطرؼ الثاني

القضاء عمى ظاىرة شائعة يقع ضحيتيا كما ييدؼ ىذا الحؽ في العدكؿ الى  
المستيمؾ أثناء ابراـ العقد تتمثؿ في لجكء بعض المينييف الى رفض تسميـ نماذج العقكد 

حارميف المستيمؾ  ،بما يفيد تماـ التعاقد كااللتزاـ بما كرد فييا ،لممستيمكيف إال بعد التكقيع عمييا

                                                           

 795-794ص المرجع السابؽ، ،عمر محمد عبد الباقي  1
مف المفيـك االرادم  يرل البعض الفقياء أنو كجكب التخمص، ما يسمى ميمة الندـ أكمف أجؿ تبرير ميمة الحؽ في العدكؿ   2
كأف أم  ،فاالرادة عاجزة عف تكليد تعيد الزامي نيائي قبؿ إنقضاء ميمة معينة ،لغ فيو كالناتج عف مذىب استقاللية االرادةالمبا

كبذلؾ ال يككف العقد الزاميا إال  ،كيتعمؽ االمر بتجنب الزاـ المستيمؾ بتنفيذ العقد ،تنفيذ لمعقد ممنكع قبؿ انقضاء ميمة الرجكع
 .192. نضاؿ سميـ برىـ، المرجع السابؽ، ص.ي يمكف أف يككف فييا قابال لمتنفيذنة التك ابتداء مف األ

 .628.صالمرجع السابؽ ، ،ككثر سعيد عدناف خالد  3
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 ،براموإشركط التعاقد كاثاره المترتبة عميو قبؿ بيذا األسمكب مف أم امكانية لمتفكير المسبؽ في 
 .1األمر الذم يشكؿ إىدار لحؽ مف حقكؽ المستيمؾ

أف منح حؽ العدكؿ لممستيمؾ مف أجؿ حمايتو يرجع أصال  2كيرل جانب مف الفقو 
كليس لحمايتو مف استغالؿ البائع المحترؼ  ،لمضعؼ الشخصي الذاتي ليذا األخير كعدـ خبرتو

ف كاف يؤثر في ارادة المستيمؾ ،عداـ خبرتو كمعرفتولو نتيجة إن إال أنو ال دخؿ  ،ألف ذلؾ كا 
حيث أف إرادة المستيمؾ كرغبتو في التعاقد ىي التي جاءت متسرعة دكف  ،لمبائع  المحترؼ فيو

 .تفكير كتميؿ

كعميو إف تبيف  ،مف أجؿ ذلؾ منح المستيمؾ ميمة لمتدبر كالتفكير فيما اقدـ عميو  
كعدـ مال ئمة التعاقد لو جاز لو الحؽ في الرجكع في التعاقد، كنتيجة لذلؾ فإف خيار تسرعو 

كما يتميز ىذا  .العدكؿ ييدؼ في الكاقع الى حماية مصمحة المتعاقد أكثر مف حماية إرادتو
الحؽ بأنو سبب شخصي لزكاؿ العقد كليس سببا مكضكعيا، كمف بيف العقكد التي ييبرز فييا 

  .  3لعدكؿ في حماية مصمحة المتعاقد ىي العقكد الطكيمة المدلدكر الحؽ في ا

                                                           

جامعة  ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،مجمة المفكر ،الحؽ في العدكؿ عف التعاقد كدكره في حماية المستيمؾ ،زعبي عمار  1
 .119ص. ،2013 ،محمد خيضر بسكرة

 .215.صالمرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد  2

مف بيف االعتبارات التي يرتكز عمييا الحؽ في العدكؿ بالنسبة لمعقكد الطكيمة المدة التي يبرميا المستيمؾ ىك ضركرة اف   3
زمكف بدفع ثمنيا لمدة قد جب ىذه العقكد كعد تقييدىـ بسمع يمتك ع الكامؿ لممستيمكيف لمسمع التي يحصمكف عمييا بماتحقيؽ االنتف

ىذا باالضافة الى ضركرة مراعاة اعتبارات اجماعية كاقتصادية عند تقرير  ،تطكؿ دكف أف تكفر ليـ فائدة معقكلة كخدمة فعالة
ال سيما في  ،ىذا الحؽ لممستيمؾ تتمثؿ في التطكرات التي تطرا عمى المستكل المعيشي ألسرتو كعدد أفرادىا كقدراتيا المالية

زيادة في  أكحيث أف أم نقص في مدخكؿ االسرة  ،البطالة كخطر التسريح مف العمؿ المذيف تشيدىما البمداف الصناعيةظؿ 
عدد أفرادىا قد يشكؿ عائقا يحكؿ دكف كفائيا بالتزامتيا المالية مما يجبرىا عمى التخمي عف بعض السمع كالخدمات كبالتالي 

،عبد المنعـ مكسى ابراىيـ، حماية المستيمؾ دراسة مقارنة، منشكرات ما تبقى مف الثمف اعادتيا الى البائع دكف االلتزاـ بكفاء
   .515-514،ص 2007الحمبي الحقكقية، الطبعة األكلى، بيركت،
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فإف ما يبرر حؽ المستيمؾ في اإلنسحاب مف التعاقد ىك  ،كفي عقد البيع االلكتركني
كالذم يكمف في إغراء كجذب المستيمؾ  ،1الخطر الذم يكقعو األنترنت عمى رضاء المستيمؾ

استخداـ المؤثرات الصكتية كالبصرية التي تعمؿ لمتعاقد كذلؾ بإستخداـ تقنيات حديثة تككف ب
الخدمة في مناخ ساحر يؤدم الى كقكع المستيمؾ تحت ضغط نفسي  أكعمى عرض السمعة 

 .2الى التعاقد الى ماىك ليس في حاجة اليو أصال أك ،يدفعو اما الى التعاقد دكف قناعة كاممة

لتاجر المحترؼ دكف أف يرل إف المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية يتعاقد مع ا
كقد يضع البائع صكرا لتمؾ السمع  عمى المكقع لكي يراىا  ،السمعة المتعاقد عمييا رؤية مادية

 ،غير أف تمؾ الرؤية تبقى رؤية افتراضية كال تصؿ الى قيمة الرئية الحقيقية المادية ،المستيمؾ
كبالتالي ال يمكنو الحكـ  ،تياتجرب أكفحص مككناتيا  أكحيث ال يستطيع التاجر لمس السمعة 

األمر  ،الدقيؽ عمى المنتكج الذم يتعاقد عميو، كذلؾ ميما بمغ كصؼ التاجر مف دقة كامانة
 .3الذم يبرر إعطاء المستيمؾ الحؽ العدكؿ

                                                           

خاصة ،ظيكر صكر جديدة ألساليب المعامالت غير التقميدية في شبكة االنترنت كتطكرىا اليائؿ عبر العالـ  ساىـ تقدـ   1
، كفي إحصاء تـ في أكائؿ سنة ح الدخكؿ الى ىذه الشبكة متاحا عمى أكبر قدر مف الشمكؿ كاالتساع كالحريةبعد أف أصب

بمغ عدد مستخدمي االنترنت في العالـ مميار كثالثة كتسعكف مميكنا كخمسمائة كتسعة كعشركف الؼ كستمائة كاثناف  2007
عف العقد مف القكاعد ضركرة لممستيمؾ االلكتركني الذم يتعذر كتسعكف مستخدما ف كىك االمر الذم جعؿ الحؽ في العدكؿ 

عميو رؤية السمعة كمعاينتيا قبؿ التعاقد، كىك ما يبدك معو طبيعيا اف يخكؿ لممستيمؾ رخصة خيار العدكؿ عف الصفقة سكاء 
اء مف جانب المستيمكيف، كانت سمعة معيبة أـ ال، كيعد تقرير الحؽ في الرجكع ارساء لقاعدة الرضاء كىي تضمف حرية الشر 

كىي تسمح ليـ بالرد اذا لـ يككنك راضيف، أيا كاف السبب لمبضائع، كاسترداد الثمف، كيرتبط استخداـ ىذا الحؽ مف جانب 
المستيمؾ، بمدل كفاء التاجر بااللتزاـ الممقى عميو نحك تقديـ بضاعة متفقة كما جاء في العقد، محمد أحمد عبد الحميد أحمد، 

 .364-363،ص  2015المدنية لممستيمؾ التقميدم كااللكتركني، دار الجامعة الجديدة االسكندرية،  الحماية

 .319.صالمرجع السابؽ، ،سامح عبد الكاحد التيامي  2
 .628.صالمرجع السابؽ، ،ككثر سعيد عدناف خالد  3
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كقد اعتمدت غالبية قكانيف االستيالؾ الحديثة منح فئة المستيمكيف الحؽ في العدكؿ   
 ،كحؽ خاص لحمايتيـ مف مخاطر الغش كالخداع كالتأثير ،1ينةعف البيع خالؿ مدة زمنية مع

كذلؾ نظرا لما تكفره االنترنت مف قدرات فائقة في حمؿ الناس عمى التعاقد كالشراء تحت تأثير 
كلما تنطكم عميو ىذه العمميات التعاقدية مف مخاطر قد يتعرض  ،الدعاية كاالعالف المتطكر

فقد ينجذب المستيمؾ لشراء سمعة نتيجة إعالف عمى  ،ليا فئات كبيرة مف غير المحترفيف
كبعد التعاقد يكتشؼ  .االنترنت تـ تصكيرىا عمى خالؼ الحقيقة بأنيا تحفة يجب إقتناؤىا

فتأتي أىمية  الحؽ في العدكؿ  ىنا  ،المستيمؾ أنو كاف مخطئا كأنو ليس في حاجة ليذه السمعة
 .2يمؾ في ممارستو لذلؾ الحؽعف التعاقد دكف تطبيؽ أية جزاءات عمى المست

 الفرع الثالث

 الطبيعة القانونية لحق العدول
يعد خيار العدكؿ عف التعاقد تصرؼ قانكني  يقع بارادة المستيمؾ المنفردة  كىك يعبر  

لذلؾ يطرح التساؤؿ عف طبيعتو  ،عف قدرتو عمى نقض عقد سبؽ ابرامو باتفاؽ ارادتيف
ذا تـ اعتباره حقا فيؿ يعتبر حؽ العدكؿ حقا شخصيا ىؿ يعتبر ىذا الخيار  ،القانكنبة حقا ؟ كا 

 أـ حؽ عينيا ؟ كاذا  تعذر كصؼ حؽ العدكؿ بأنو حؽ فما ىي طبيعتو القانكنية ؟

                                                           

ربية  رقـ ك الرجكع كالتكجيية األ أكالعدكؿ  تدخمت التشريعات التي نظمت المعامالت االلكتركنية لمنح المستيمؾ الحؽ في  1
، كالقانكف التكنسي لممبادالت كالتجارة االلكتركنية لسنة الخاصة بحماية المستيمؾ في العقكد المبرمة عف بعد 1997لسنة  07

المحدد  02-04، غير أنو بالرجكع الى القانكف المدني كحتى بعض التشريعات التي تسعى لحماية المستيمؾ كقانكف 2000
المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش  03-09كقانكف  30الى  4لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية خاصة المكاد 

فانيا لـ تنظـ ىذا الحؽ، كريـ كريمة، سبؿ حماية المستيمؾ أثناء ابرامو العقد االلكتركني، مجمة  24الى  4خاصة المكاد 
 196، 195،ص ص 2012الحقكؽ جامعة جياللي اليابس سيدم بمعباس، العددالتاسع،الحقكؽ كالعمـك السياسية، كمية 

 .358.صالمرجع السابؽ، ،عمر خالد الزريقات  2
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كاف كاف يتـ باالرادة  ،اف  خيار العدكؿ الممنكح لممستيمؾ  1يرل جانب مف الفقو 
في إطار المعامالت المدنية يككف إما حقا ألف الحؽ  ،إال أنو ليس حقا بالمعنى الدقيؽ ،المنفردة

حيث أف القكؿ بأف العدكؿ ىك حؽ يقتضي بحث المكضكع مف كجية  ،حقا عينيا أكشخصيا 
 .ككذلؾ الحؽ العيني ،الحؽ الشخصي

 خيار العدول حق شخصي : -ال.أو 
فيعتبر الحؽ الشخصي سمطة لمدائف اتجاه مدينو بمقتضاىا يمكف لمدائف مف أف يطالب 

كيتعامؿ الدائف في الحؽ الشخصي  ،يمتنع عف عمؿ أكيقـك بعمؿ  أكو بأف ينقؿ حقا عينيا مدين
كما اف تدخؿ المديف امر ضركرم لكي يستكفي  ،مع المديف كيمارس حقو في مكاجيتو مباشرة

الدائف حقو، كانطالقا مف ذلؾ يرل جانب مف الفقو  أنو يعتبر خيار العدكؿ حقا شخصيا تأسيسا 
 .2عالقة بيف الدائف كالمديف التي تميز الحؽ الشخصي ىي متكفرة في خيار العدكؿعمى اف ال

غير أف القكؿ بأف حؽ العدكؿ ىك حؽ شخصي قد إنتقد  مف كجية أف مف تقرر خيار  
حيث  ،العدكؿ لمصمحتو  ال يممؾ السمطات التي تثبت لمدائف تجاه المديف في الحؽ الشخصي

ر الرجكع ال يممؾ أية سمطة في مكاجية المحترؼ كال يستطيع أف المستيمؾ الذم يثبت لو خيا
أم أف المتعاقد الذم يمارس خيار العدكؿ في مكاجيتو ال  ،سمبي أكأف يطالبو بأم دكر ايجابي 

 . 3يقع عميو أم التزاـ باداء دكر ما اتجاه ذلؾ

ديف كما أنو عند النظر في تعريؼ الحؽ الشخصي كالذم ىك رابطة بيف الدائف كالم 
يتضح  ،القياـ بإعطاء شيئ أكاالمتناع عف عمؿ  أكيطالب بمكجبيا الدائف المديف بالقياـ بعمؿ 

ألف عالقة المديكنية ىذه تستكجب تدخؿ  ،أف العدكؿ ال يمكف أف يكصؼ بأنو حؽ شخصي

                                                           

مجمة المحقؽ  ،دراسة مقارنة،العدكؿ عف التعاقد في عقد االستيالؾ االلكتركني،منصكر حاتـ محسف كاسراء خضير مظمـك  1
 .54.،ص2012،العراؽ ،كمية القانكف جامعة بابؿ ،المجمد الرابع ،لعدد الثانيا،الحمي لمعمـك القانكنية كالسياسية

 .231.صالمرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد  2
 .770.صالمرجع السابؽ ، ،عمر محمد عبد الباقي  3 
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بينما بالنسبة لخيار العدكؿ فإنو ال يسمتـز مثؿ ىذ التدخؿ مف قبؿ  ،المديف لتنفيذ االلتزاـ
فالشخص الذم تقرر لو ىذا الخيار يستطيع العدكؿ عف العقد حتى كلك رفض الطرؼ  ،مديفال

 .1المقابؿ ذلؾ

 : خيار العدول حق عيني -ثانيا.
أما بالنسبة لمحؽ العيني فيك سمطة لشخص عمى شيئ معيف يخكلو الحؽ في الحصكؿ 

و يمكف القكؿ أف خيار لذلؾ يرل جانب مف الفقو ان ،عمى منافعو كاإلحتجاج بو اتجاه الغير
العدكؿ يقترب مف الحؽ العيني تأسيسا عمى أف الخيار يقع عمى عيف معينة كيمنح المستيمؾ 

 . 2سمطة نقض العقد عمى نحك يشكؿ سمطة مباشرة عمى الشيئ محؿ العقد 

غير أنو بالنظر الى الحؽ في العدكؿ عف التعاقد نجده في الحقيقة ال يمنح لصاحبو 
  .3كبمؾ فيك ال يعد حقا عينيا ،بؿ يمنحو القدرة عمى ىدـ العقد بعد ابرامو ،ئسمطة عمى الشي

كباالضافة الى ذلؾ ك بالرجكع الى تعريؼ الحؽ العيني بأنو سمطة مباشرة لشخص عمى شيئ 
معيف، نجد أنو ال يتماشى كحؽ العدكؿ الذم ال يمارس فيو المتعاقد الذم تقرر لو العدكؿ 

 ،بؿ إنو بالعدكؿ ينيي العقد الذم أبرمو متسرعا مف دكف تبصر ،معيفسمطة مباشرة عمى شيئ 
كىك بذلؾ ال يمارس سمطة مباشرة عمى الشيئ المبيع سكاء كانت ىذه السمطة تتمثؿ في 

 . 4اإلستعماؿ أكاالستغالؿ  أكالتصرؼ 

ف كانت العالقة في الحؽ العيني ىي عالقة تسمط لصاحب الحؽ عمى الشيئ  كما كأنو كا 
فيي عالقة كاضحة عمى خالؼ خيار العدكؿ في عقكد التجارة االلكتركنية  محؿ  ،الحؽمحؿ 

                                                           

جامعة  ،مجمة الحقكؽ، ساس القانكني لعدكؿ المستيمؾ عف العقكد المبرمة الكتركنيا عف بعداأل ،ناصر خميؿ جالؿ  1
 .345.ص ،ؿك العدد األ ،2009،المجمد التاسع ،البحريف

 .232.صالمرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد  2
 .770.صالمرجع السابؽ، ،عمرمحمد عبد الباقي  3
 .346المرجع السابؽ، ص.  ،ناصر خميؿ جالؿ  4
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الدراسة كالتي ال  نجد  فييا في العدكؿ عبر االنترنت العالقة المباشرة السالفة الذكر المكجكدة 
ذلؾ اف المستيمؾ في عقد البيع االلكتركني يمكف لو بارادتو المنفردة انياء  ،في الحؽ العيني

ألف خيار المستيمؾ  ،عقد دكف أف يحتاج ذلؾ الى أم تدخؿ مف جانب المحترؼ المتعاقد معوال
  .1ىذا ال يخكلو السمطة عمى الشيئ بؿ يمنحو امكانية العدكؿ عف العقد الذم سبؽ أف أبرمو

 :2ثالثا: خيار العدول رخصة قانونية 
ف األصؿ أنو لكؿ ذلؾ أ ،يرل جانب مف الفقو بأف خيار العدكؿ ىك رخصة قانكنية

كما أنيا تعتبر الكسيمة القانكنية التي  ،كألف الرخصة قد تفيد حرية التعاقد ،شخص حرية التعاقد
 .3يستطيع بمكجبيا الشخص أف يحدث اثار قانكنية، كمف بيف تمؾ االثار القانكنية حؽ العدكؿ

بؿ ىي  ،حدهألنو ال يتمتع بيا المتعاقد ك  ،غير أف الرخصة ال تعبر عف خيار العدكؿ
كىي بذلؾ تتميز عف الحؽ في أنيا  ،حرية التنقؿ ،مثؿ حرية العمؿ ،حؽ ممنكح لكافة الناس

فضال عف أنيا ال  تتحقؽ لسبب معيف بذاتو كالحقكؽ كانما  ،تثبت لجميع الناس عمى حد سكاء
ؿ ، كما أنو باالضافة الى ذلؾ كبمكجب الحؽ في العدك 4تثبت بسبب االذف العاـ مف المشرع 

                                                           

 .54، المرجع السابؽ،ص.منصكر حاتـ محسف كاسراء خضير مظمـك  1
إذ غالبا ما  ،حيث أف معناىا ال زاؿ يعتريو الغمكض كعدـ التحديد ،حديثة نسبيا عمى الفكر القانكني تعد فكرة الرخصة  2

كما تستخدـ بمعنى مرادؼ لمحؽ بمعناه الفني  ،مثال رخصة التعاقدككمثاؿ عمى ذلؾ  ،تستخدـ الرخصة أحيانا كمرادؼ لمحرية
كتقع الرخصة  في مرتبة كسط بيف  ،تسمى حقا مف نكع خاصفيي لذلؾ  ،جوك كاف كانت تختمؼ عنو في بعض األ ،الدقيؽ

كانما يككف صاحب الرخصة في  ،فيي تختمؼ عف ىذه االخيرة مف حيث أف الجميع ليسك سكاء بالنسبة لمرخصة ،الحؽ كالحرية
لرخصة فمضمكف ا ،لكف ىذه الميزة تبقى محدكدة كضيقة بالمقارنة مع الحؽ ،كضع متميز عف غيره ممف ليس لديو رخصة

. غيره كىي بذلؾ مقصكرة عمى صاحبيا ال يشاركو فييا أحد ،يقتصر عمى تخكيؿ صاحبيا الخيار بيف عدة بدائؿ محددة مسبقا
 .87-86محمد المرسى زىرة، المرجع السابؽ،ص 

 .346المرجع السابؽ، ص. ،ناصر خميؿ جالؿ  3
 .232 .صالمرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد  4
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ينشأ التزاـ عمى عاتؽ الطرؼ المقابؿ يتمثؿ في االمتثاؿ لمقرار الذم اتخذه المستيمؾ بالعدكؿ 
 .1كالخضكع لألثار المترتبة عميو كىك ما ال نجده في الرخصة

 : خيار العدول ىو حق ارادي محض -رابعا.
ف خيار خالفا لإلتجاىات الفقيية السابقة ذىب اتجاه فقيي كالذم يؤيده الباحث الى أ 

كلكنو يحتؿ منزلة كسطى بيف الحؽ  ،عيني كما أنو ليس رخصة أكالعدكؿ لس بحؽ شخصي 
فيك أعمى مرتبة مف ىذه األخيرة كلكنو أدنى مف الحؽ كيسمى المكنة  ،بمعناه الدقيؽ كالرخصة

والذي ٌعد الحق فً العدول من أهم تطبٌقاته ،الحؽ االرادم المحض أك 2القانكنية
3
. 

عتبار خيار العدكؿ حؽ ارادم محض اختالؼ مضمكنو عف الحقكؽ إ يترتب عمىو 
 أكالمكنة القانكنية مف قدرة صاحبو عمى إنشاء مركز قانكني  أكالعادية لما يتميز بو ىذا الحؽ 

ممارستو عمى ارادة صاحبو  أكبحيث يتكقؼ استعماؿ ىذا الحؽ  ،منع انشائو بإرادتو المنفردة
فيك حؽ جكىره سمطة التحكـ في  ،مف يمارس في مكاجيتو دكف أف يتكقؼ ذلؾ عمى ارادة

اعتبار خيار العدكؿ حقا اراديا محضا  كما أف  ، مصير العقد الذم تقرر ىذا الخيار بشأنو

                                                           

 .346المرجع السابؽ، ص. ،ناصر خميؿ جالؿ  1
تعرؼ المكنة القانكنية بأنيا قدرة الشخص عمى التعبير المنفرد عف ارادتو دكف الحاجة الى تدخؿ الطرؼ المقابؿ عمى انشاء   2
كما تـ تعريفيا عمى أنيا قدرة الشخص عمى التعبير عف ارادتو المنفردة دكف الحاجة الى  ،الغاء مراكز قانكنية أكتعديؿ  أك

صالحية  أككما تـ تعرؼ المكنة القانكنية بأنيا قدرة  ،الغير مف خالؿ استعماليا عمى تغيير المركز القانكني ليذا االخير تدخؿ
كعبذلؾ فإف الصالحية كالقدرة  ،كذلؾ باالستناد الى كضع قانكني خاص ،الشخص عمى احداث اثار قانكنية كبارادتو المنفردة

ىي ثالث مكنة  ،مف حيث أنيا تؤثر كتغير المركز القانكني لمغير دكف تدخؿ ىذا االخير الممنكحة بمكجب المكنة القانكنية
 ،أف يكتسب بيا حقا أكقانكنية منشئة كباستعماليا يستطيع مف تقرر لو مثؿ ىذه المكنة القانكنية اف يؤسس رابطة قانكنية جديدة 

، كمكنة قانكنية منيية أك فاسخة كالتي نية مكجكدةأك ركابط ق كأمغيرة كالتي بغستعماليا تتغير حقكؽ  أككمكنة قانكنية معدلة 
 . 348-347المرجع السابؽ، ص  ،ناصر خميؿ جالؿ يتمثؿ دكرىا في انياء حؽ أك عالقة قانكنية مكجكدة،

 .55، المرجع السابؽ،ص.منصكر حاتـ محسف كاسراء خضير مظمـك  3
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المطمقة غير المسببة التي تخرج  أكيجعمو يدخؿ في طائفة الحقكؽ المسماة بالحقكؽ التقديرية 
 .1 مف رقابة القضاء فيما يتعمؽ باستعماليا

 الفرع الرابع

 األساس القانوني لمحق في العدول عن التعاقد
ساس القانكني الذم يقـك عميو الحؽ في العدكؿ أىمية كبيرة مف يمثؿ البحث في األ 
لذلؾ فإف التساؤؿ الذم يطرح في ىذا الصدد كالذم  ،تائج التي تترتب عمى إعمالوحيث الن

 فية تقرير ىذا الحؽ في العدكؿ ؟ يكشؼ لنا ىذا األساس القانكني يتمثؿ في كي

 أكيتـ تقرير الحؽ في العدكؿ عف التعاقد  بمكجب إتفاؽ بيف الطرفيف المتعاقديف  
لذلؾ يتـ التمييز بيف نكعيف مف الحؽ في العدكؿ كلكؿ منيما أساس  ،بمكجب نص قانكني
 كىما العدكؿ االتفاقي كالعدكؿ التشريعي. ،يختمؼ عف االخر

حيث  ،ساس القانكني لمحؽ في العدكؿ في التعاقد بالنظر الى مصدرهكبذلؾ يختمؼ األ 
بعتبر قاعدة العقد شريعة المتعاقديف كمبدأ سمطاف االرادة أساسا لمحؽ في العدكؿ الناتج عف 

كفي ىذه الحالة يمكف لممتعاقديف مخالفة ىذه القاعدة باالتفاؽ عمى إعطاء خيار  ،االتفاؽ
ألحدىما بارادتو المنفردة دكف اف يتكقؼ ذلؾ عمى ارادة  أكعاقديف العدكؿ عف العقد لكال المت

 . 2الطرؼ االخر

كفي ىذا الصدد كبالنسبة لمعدكؿ الناتج عف االتفاؽ فإنو يعد أمرا منتشرا في الكثير مف  
حيث يمجأ التاجر المحترؼ الى منح مثؿ ىذا الخيار ككسيمة تسكيقية لمسمعة  ،عقكد االستيالؾ

خصكصا في عقد البيع االلكتركني محؿ الدراسة كالذم يظطر فيو المحترؼ الى  التي يعرضيا

                                                           

 .772.صالمرجع السابؽ، ،عبد الباقيعمر محمد  .233ص المرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد 1 

 .55 .صالمرجع السابؽ، ،عمر محمد عبد الباقي، 55، المرجع السابؽ،صمنصكر حاتـ محسف كاسراء خضير مظمـك  2
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كقد يعتبر منح الحؽ في  ،استخداـ كسائؿ تكسب المستيمؾ الثقة في السمعة المعمف عنيا
 .1العدكؿ مف افضؿ ىذه الكسائؿ

أما بالنسبة لحؽ العدكؿ في التعاقد المترتب عف نص قانكني فقد أعطيت  في تحديد  
كمف ىذه األراء أف حؽ العدكؿ أساسو القانكني يتمثؿ في فكرة  ،اسو القانكني عدة أراءأس

 .2التككيف المتدرج لمعقد

كىذا مف منطمؽ فإف عقكد االستيالؾ التبـر في لحظة زمنية كاحدة كىي لحظة ارتباط  
نما البد مف مركر مدة زمنية قبؿ أف يرجع المستيمؾ عف عقده ،االيجاب بالقبكؿ فإذ لـ يرد  ،كا 

فإنو يحكؿ بذلؾ  ،تأكيد رضائو الذم أصدره  كعمد الى سحب ىذا الرضا خالؿ مدة الرجكع
ككفؽ ىذا الرأم فإف  ،كليس مف عقد ممـز ،كىك بذلؾ ينسحب مف عقد غير تاـ ،دكف ابراـ العقد

 .   3رضا المستيمؾ يتككف خالؿ مرحمتيف

ـ تفسيرا منطقيا لميمة التركم كالتفكير كالتي كيظير أف فكرة التككيف المتدرج لمعقد قد تقد 
ف أصدر المستيمؾ رضاءه فيي تتفؽ مع طبيعة ىذه المدة كالغاية  ،ال ينعقد العقد قبؿ مضييا كا 

 .كيمكف اعتمادىا أساسا لمعدكؿ في ىذه الحالة ،التي قررت مف أجميا

لمرضا  كالذم يجيز  غير أنو تـ انتقاد ىذا الرأم عمى أساس أف القكؿ بالتككيف المتتابع
ألنو ال  ،لمف ثبت لو خيار الرجكع أف يسحب الرضا فينعدـ العقد  يفتقد الى أساس يستند اليو

                                                           

ة كمي ،مجمة الشريعة كالقانكف ،خيار المستيمؾ بالرجكع في البيكع المنزلية كبيكع المسافة ،نةأك أيمف مساعدة كعالء خص  1
  .187.صالعدد السادس كاالربعكف، ،2011،ة اليرمكؾ، االردفالحقكؽ جامع

 أكالمضغة  أكلى يككف في حالة سككف كالحمؿ المستكف ك فالعقد في المرحمة األ ،يشبو التككيف التدرجي لمعقد بحالة الحمؿ  2
اة اال بالمحافضة عميو طكاؿ فترة كتشبيو العقد بالجنيف في ىذه الفترة مف الحمؿ يعني انو مجرد نطفة ال يخرج الى الحي ،الجنيف

ؿ كلـ يشأ أف يرجع عنو بارادتو المنفردة خالؿ الميمة ك فإذا ما حافظ المشترم عمى رضائو األ ،الحمؿ دكف تدخؿ ارادم لمنعو
يرتب أية كيترتب عمى ذلؾ أف العقد في ىذه الميمة طالما لـ يصبح نيائيا فال  ،المحددة يكلد العقد كيخرج الى الحياة القانكنية

أبك الخير عبد الكنيس الخكيمدل،  ،اثار قانكنية كالجنيف الذم ال يكتسب الشخصية القانكنية اال باستمرار الحمؿ حتى كالدتو حيا
 .172المرجع السابؽ، ص.

 772ص المرجع السابؽ، ،عمر محمد عبد الباقي. 55، مرجع سبؽ ذكره،صمنصكر حاتـ محسف كاسراء خضير مظمـك  3
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يمكف أف يككف رضا المتعاقد رغـ أنو صدر صحيحا غير مشكب بأم عيب مف عيكب االرادة 
لرضا الثاني كأف ا ،كال يزاؿ في حاجة الى رضا اخر يدعمو ،غير كاؼ في حد ذاتو إلبراـ العقد

  .1بعد انتياء المدة المحددة ىك الذم يعتد بو

كمف األراء التي تـ اعتمادىا في تفسير األساس القانكني لمعدكؿ عف العقد ىي  أنو يعد 
فالعقد رغـ ابرامو صحيحا يككف نافذا في مكاجية أحد طرفيو فقط أما طرفو  ،عقدا غير الـز

كيعتبر  بذلؾ  ىذا األساس  ،دكؿ  فال يمزمو العقداالخر كىك مف تقرر لو ىذا الحؽ في الع
حيث يككف العقد غير الـز  ،2كسيمة بمقتضاىا يتـ التكفيؽ بيف القكة الممزمة لمعقد كالرجكع فيو

 أكفيككف ليذا األخير الخيار بيف قبكؿ العقد  ،في حؽ المشترم اال بعد انقضاء الميمة المحددة
 .3رفضو

ؽ في العدكؿ فيظير أف تكييفو قد يككف أقرب الى طبيعة كنتيجة الطبيعة الخاصة لمح
ألف المبدأ العاـ  لدل ىؤالء  ،القانكنية لمعقد غير الالـز المعركؼ لدل فقياء الشريعة االسالمية

 ،كمييما حؽ العدكؿ عنو عندئذ يصبح غير الـز  أكأف العقد الـز إال إذا أثبت ألحد المتعاقديف 
ذا تـ اعتبار حيث يرجع عدـ المزـك الى  ما الى حكـ القانكف. كا  إما الى طبيعة بعض العقكد كا 

فإف عدـ لزكمو يككف مف  ،العقد االلكتركني المتضمف حؽ المستيمؾ في العدكؿ عقدا غير الـز
طرؼ كاحد كىك المستيمؾ كىي حالة مؤقتة بالميمة المعطاة ليذا المستيمؾ، كبعد ذلؾ يتحكؿ 

 .  4ذا الحؽ خالؿ تمؾ المدة الى عقد الـز إذا لـ يمارس ى

                                                           

 .172الخير عبد الكنيس الخكيمدل، المرجع السابؽ، ص.أبك    1
 .775 .صالمرجع السابؽ ، ،عمر محمد عبد الباقي  2
 .175أبك الخير عبد الكنيس الخكيمدل، المرجع السابؽ، ص.   3
 .، ص2009،،مصرتب القانكنيةكدار ال ،التنظيـ القانكني لمتجارة االلكتركنية  دراسة مقارنة ،ىادم مسمـ يكنس البشكاني  4

344. 
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كرغـ أف فكرة العقد غير الـز تقدـ أساسا معقكال لتفسير حؽ المشترم بعد ابراـ العقد في 
عمى  1لذلؾ يرل جانب مف الفقو ،إال أنيا تعد فكرة غير كافية ،الرجكع عنو خالؿ المدة المحددة

لصريح في القكانيف التي حؽ أف  األساس القانكني  لمحؽ في العدكؿ ىك النص القانكني ا
نصت عميو كالتي  تمنح المستيمؾ ىذا الخيار خاصة في العقكد التي تتـ عف بعد كمنيا عقكد 

حيث يشكؿ ىذا الحؽ في العدكؿ كسيمة تشريعية تمعب دكرا أساسيا في  ،التجارة االلكتركنية
التعاقدية كيخصع  حماية المستيمؾ الذم يتعاقد عادة دكف تميؿ كدكف إمكانية مناقشة الشركط

 لتأثير االعالف كما يحممو بيف طياتو مف ضغط عمى التعاقد. 

كيعتبر عقد البيع االلكتركني المقترف بحؽ العدكؿ كعقكد اإلستيالؾ االخرل متفقا مع 
النظرية العامة لمعقد، إال أنو يختمؼ عف ىذه األخيرة مف حيث مصدر كخصائص خيار 

التي تخضع لنصكص قكانيف حماية المستيمؾ باعتبارىا  المستيمؾ في العدكؿ في التعاقد
ؿ بالدراسة أحكاـ الحؽ في العدكؿ  أك لذلؾ سنتن ،2استثناء عمى القكاعد العامة لنظرية العقد

 كاثاره.

 

 

 

                                                           

 .57، المرجع السابؽ ،ص.منصكر حاتـ محسف كاسراء خضير مظمـك  1
جامعة  ،مجمة الشريعة كالقانكف ،،أثر خيار المستيمؾ في الرجكع في التعاقد عمى تحديد لحظة ابراـ العقد ،يكسؼ شندم  2

 .289 .،ص43، العدد 2010 ،كمية القانكف ،االمارات العربية المتحدة



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

323 
 

 المطمب الثاني

 أحكام الحق في العدول واثاره
اعد ال تتفؽ المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية تبرر كضع قك  أكاف حماية المشترم 

تماما كالقكاعد التقميدية لمعقكد كماىك الحاؿ بالنسبة لحؽ العدكؿ الذم يعد استثناء عمى قاعدة 
االثار المترتبة  ك ،، لذلؾ تقتضي الدراسة بياف أحكاـ الحؽ في العدكؿفالعقد شريعة المتعاقدي

 عميو. 

 لوالفرع األ 

 أحكام الحق في العدول
رجاع السمعة يترتب عمى ممارسة الحؽ في ا لعدكؿ نتائج ىامة تتمثؿ في نقض العقد كا 

 ؿكجب بياف نطاؽ ممارسة الحؽ في العدك  ،كنظرا لمخطكرة المترتبة عمى ذلؾ ،كاسترداد الثمف
   .ككيفية ممارسة ىذا الحؽ

 ال :نطاق الحق في العدول أو 
و ذلؾ مف حد المتعاقديف خيار الرجكع عف التعاقد خطكرة كبيرة بما يشكمأيمثؿ إعطاء 

يد نطاؽ الحؽ في العدكؿ تحديدا دكلذلؾ كاف البد مف تح ،القكة الممزمة لمعقد أانتياؾ لمبد
ال ترتبت عميو أك لضماف إعمالو في االطار الذم حدده المشرع كعدـ مج ،دقيقا زة ذلؾ النطاؽ كا 

 .1نتائج خطيرة تزعزع الثقة بالتعاقد

                                                           

 ،فإف جميع أحاكمو متعمقة بالنظاـ العاـ ،كلخطكرة ما ينطكم عميو مف اثار ،حؽ في الرجكع استثناء مف القاعدة العامةيعد ال 1
في العدكؿ.  معدلة لألثار التي نص عمييا المشرع في القكانيف التي أقرف ىذا الحؽ أكلذلؾ  يستبعد االتفاؽ عمى أحكاـ منظمة 

 ،2005، 8عي عف التعاقد في عقكد االستيالؾ، مجمة كمية الحقكؽ جامعة النيريف، مجمد سميماف براؾ دايح، الرجكع التشري
 .190، ص.14العدد 
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مستيمؾ عمى مجاؿ تطبيؽ الحؽ في الخاصة بحماية ال1نصت القكانيف المقارنة   
إعماال لمتكجيو  1993فقد عمؿ  المشرع الفرنسي عمى تعديؿ قانكف االستيالؾ لسنة  ،العدكؿ

كقد تضمف المرسـك الجديد  ،2001-741كذلؾ بالمرسـك رقـ  EC/ 7/97ربي رقـ ك األ
مجاؿ  حؽ المستيمؾ في االنسحاب مف العقد المبـر عف بعد في L121-20بمكجب المادة 

 .2تكريد السمع كالخدمات 

نجد أنو ال  1997ربي لسنة ك فبالرجكع الى قانكف االستيالؾ الفرنسي كالتكجيو األ
يقتصر فقط عمى بيع السمع كلكف يشمؿ أيضا عقكد تقديـ الخدمات، كعميو فإف حؽ المستيمؾ 

يمة مف كسائؿ في العدكؿ عف العقد يشمؿ كؿ عقكد البيع كعقكد تقديـ الخدمات التي تتـ بكس
 ،تقديـ خدمة يتـ عف طريؽ االنترنت أكفالمبدأ ىنا ىك أف أم عقد بيع  ،االتصاؿ عف بعد

 . 3يككف مف حؽ المستيمؾ العدكؿ فيو خالؿ مدة حددىا القانكف

                                                           

كذلؾ لعدـ كجكد نص  ،ىذا الصدد أنو تـ االعتماد عمى القكانيف المقرنة لبياف نطاؽ الحؽ في العدكؿ تجب االشارة في  1
المبرمة عف بعد، أك كذلؾ سكاء بالنسبة بالنسبة لمعقكد  ،زائرمخاص بحؽ المستيمؾ في العدكؿ عف العقد في القانكف الج

بالنسبة لمعقكد التي تبـر عبر االنترنت عمى كجو الخصكص، غير أنو ىناؾ بعض المكاد التي نص عمييا قانكف حماية 
عقكد منو التي جاءت عامة بحيث تطبؽ عمى كؿ ال 13خاصة المادة  25/02/2009المستيمؾ كقمع الغش المؤرخ في 

بالمفيـك العاـ، كقد حأكؿ المشرع كضع بعض القكاعد التي تيدؼ في مجمكعيا الى حماية المستيمؾ، كذلؾ مف خالؿ تكييؼ 
المكاد مع بعض االلتزامات، كمنح المستيمؾ عدة حقكؽ، غير أف ىذا الربط قد تجأكزه كؿ مف المشرع الفرنسي كالتكنسي، فقد 

مبـر عف بعد مفتكحا كغير مقيد بأم قيد أك شرط، راجع فيذلؾ. بف جديد فتحي حؽ المشترم تركا الحؽ في العدكؿ عف العقد ال
في التراجع عف تنفييذ العقد المبـر عف بعد، مجمة القانكف، معيد العـك القانكنية كاالدارية بالمركز الجامعي أحمد زبانة 

 95-94، العدد الرابع، ص 2014غميزاف،
2 « Le principe d’un droit de rétractation en matiére de vente à distance  a été consacré par la 
directive du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matiére de contrats 
à distance dont l’article 6 affirme que : pour tout contrat à distance ,le consmmateur dispose 
d’un délai d’au moins sept  jours ouvrable pour se rétracter sans pénalités et sans indication 
du motif » ,La Directive du 20 mai 1997 a été transposée en droit français dans le code de la 
consommation par une Ordonnance du 23 aout 2001 GHAZOUANI Chiheb ,op,cit , pp 208- 
209. 

 .323.ص المرجع السابؽ، ،سامح عبد الكاحد التيامي  3
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مف قانكف التجارة االلكتركنية نص عمى نطاؽ  30كما أف المشرع التكنسي في الفصؿ 
الحاالت التي يمكف لممستيمؾ التمسؾ بو ككذا األجؿ الذم إذ حدد  ،ممارسة الحؽ في الرجكع

 ،حيث يستطيع المستيمؾ ممارستو في كؿ عقكد البيع االلكتركنية ،ينبغي عميو استعمالو
 .1كما يتعيف عمى المستيمؾ ممارستو خالؿ أجؿ محدد ،باستثناء البعض منيا

تاجر المحترؼ نصت كعمال عمى عدـ اإلضرار بال ،غير أنو حفاظا عمى تكازف العقد
الخاصة بحماية المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية عمى حاالت معينة ال 2القكانيف المقارنة 

فتجعؿ النصكص القانكنية في ىذا المجاؿ الحؽ في  ،يجكز فييا العدكؿ عف العقد بعد ابرامو
 ،ل ال يطبؽ إطالقاكتجعمو في عقكد أخر  ،الرجكع ال يطبؽ في عقكد معينة اال باتفاؽ االطراؼ

 لذلؾ نتعرض لياتيف الحاتيف فيما يمي. ،بمعنى عقكد تستثنى مف تطبيؽ الحؽ في الرجكع

 : عقود ال يطبق فييا الحق في الرجوع اال بإتفاق األطراف 1
مف قانكف حماية المستيمؾ الفرنسي المضافة بالمرسـك  L121-20-2نصت المادة 

عمى االستثناءات الكاردة عمى حؽ الرجكع 3 2001ت أك  23المؤرخ في  741- 2001
 .كالخاصة ببعض العقكد اال في حالة اتفاؽ األطراؼ عمى خالؼ ذلؾ

                                                           

مف ىذا  25مع مرعاة مقتضيات الفصؿ   "مف قانكف التجارة االلكتركنية عمى أنو  30نص المشرع التكنسي في الفصؿ   1
 يمكف لممستيمؾ العدكؿ عف الشراء في أجؿ عشرة أياـ عمؿ تحتسب : ،القانكف

 لى البضائع بداية مف تاريخ تسمميا مف قبؿ المستيمؾ بالنسبة ا
 ـ العقد ابالنسبة الى الخدمات بداية مف ابر 

في ىذه الحالة يتعيف عمى البائع إرجاع  ،كيتـ االعالـ بالعدكؿ بكاسطة  جميع الكسائؿ المنصكص عمييا سمفا في العقد
 ".ناجمة عف ارجاع البضاعةكيتحمؿ المستيمؾ المصاريؼ ال ،العدكؿ عف الخدمة أكالبضاعة 

 الفرنسي كالتكنسي  حماية المستيمؾ  نقصد بالقكانيف المقارنة ىنا القانكف  2
3 Article L121-20-2 inséré par Ordonnance n 2001-741 du 23 aout 2001 art 5 et art 12 
Journal Officieldu 25 aout 2001 dispose que : 
« Le droit de rétractation ne peut étre exercé , sauf si les parties en sont convenues autrement, 
pour les contrats : 
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مف قانكف حماية المستيمؾ الفرنسي مف  L121-20-2كالعقكد التي اسبعدتيا المادة 
 نطاؽ الحؽ في العدكؿ ىي كالتالي : 

 العدول :عقود الخدمات التي يبدأ تنفيذىا قبل انتياء مدة  -ا.

كالغاية المتكخاة مف ىذا اإلستثناء ىي عدـ اإلضرار بالميني كذلؾ بأف يعدؿ المستيمؾ 
فطالما أف المستيمؾ قد اتفؽ عمى بداية تنفيذ  ،عف العقد بعد أف يككف قد استفاد مف الخدمة

ف فال يجكز لو أف يضر بالميني كذلؾ بالعدكؿ عف العقد بعد أف يكك  ،العقد خالؿ مدة العدكؿ
 . 1قد استفاد مف الخدمة المقدمة لو بمقتضى العقد

 

                                                                                                                                                                                           

1 De fourniture de services dont  l’execution a commencé , avec l’accord du consommateur, 
avant la fin du délai de sept jours frans ; 
2 De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuation des taux du 
marché financier ; 
3 De fourniture de biens confictionnés selon les spécification du cnsommateur ou nettement 
personnalisés ou qui, du fait de leur nature , ne peuvent  étre réexpédiés ou sont susceptibles 
de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 
4 De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ontété 
descelleés par le consommateur ; 
5 De fourniture de journaux , de périodique ou de magazines ; 
6 De service de paris ou de loteries autorisés ». 

مع االشارة ىنا أنو اذا كاف اليدؼ مف كراء ذلؾ االستبعاد ىك تفادم أف يبدأ المستيمؾ في االستفادة مف الخدمة المقدمة لو   1
الحكـ عمى مدل  حياف ال يتمكف المستيمؾ مففانو في الكثير مف األ ،ليعدؿ بعد ذلؾ عف العقد مما يمحؽ الضرر بالميني

باالضافة الى  ،لذلؾ يبدك التناقض كاضحا في ىذه الحالة ،منافعيا تكافر خصائص الخدمة المؤداة إليو إال عند البدء في تمقي
ؾ  كالذم قد يدفع االخير أنو يخشى في ىذا المجاؿ مف قكة االقناع كااللحاح الذم يمارسو غالبا الميني في مكاجية المستيم

الحصكؿ عمى منافع الخدمة محؿ العقد قبؿ انقضاء الميمة المحددة لمباشرة حقو في العدكلعمى نحك يؤدم مف الى البدء في 
الناحية العممية الى تفريغ الحؽ في العدكؿ مف مضمكنو. محمد حسف قاسـ، التعاقد عف بعد، قراءة تحميمية في التجربة الفرنسية 

، 2003حقكؽ لمبحكث القانكنية كاالقتصادية، كمية الحقكؽ، جامعة االسكندرية، مع االشارة لقكاعد القانكف األكربي، مجمة ال
 .20-19العدد الثاني، ص. 
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 العقود الواردة عمى السمع والخدمات متقمبة األسعار :   -.ب

 ،يشمؿ ىذا االستثناء السمع كالخدمات التي تتقمب أسعارىا مع تقمبات السكؽ المالي      
ميني ممـز برد المبمغ كالغاية  منو ىك أنو إذا استخدـ المستيمؾ حقو في العدكؿ عف العقد فال

الخدمة  أككىك االمر الذم قد يككف مخالفا لسعر السمعة  ،الذم تـ االتفاؽ عميو عند ابراـ العقد
انخفض عف سعرىا  أكالخدمة قد ارتفع  أكفقد يككف سعر السمعة  ،كقت رد المبمغ لممستيمؾ

 .1كقت ابراـ العقد

كانت  أو ،وفقا لخصوصيات المستيمك العقود الواردة عمى السمع التي يتم تصنيعيا  -ج.
 السمعة من السمع سريعة التمف كبعض المنتجات الغذائية :

كبمكجب ىاتيف الحالتيف يتعذر عمى التاجر المحترؼ اعادة بيع السمعة اذا ما تمت         
كما يمحؽ بيذه الحالة عقكد  ،اعادتيا اليو كفي ذلؾ ضرر كخسارة مادية تمحقو مف جراء ذلؾ

حيث أف منح المستيمؾ خيار العدكؿ بشأنيا قد يمكنو مف  ،د الصحؼ كالمجالت كالدكرياتتكري
باالضافة الى أف الصحؼ اليكمية خاصة تفقد قيمتيا  ،الحصكؿ عمييا دكف اف يدفع مقابميا

كما ينتج عف  ،بمجرد صدكر عدد الحؽ منيا األمر الذم ال يتمكف معو التاجر مف اعادة بيعيا
 . 2مادية لو ذلؾ مف خسارة

 

 

 

 

                                                           

 .324 .صالمرجع السابؽ، ،سامح عبد الكاحد التيامي 1
  .238 .ص المرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد  2
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إذا كان قد تم نزعيا  ،البرامج المعموماتية أوبالفيديو  أوتوريد تسجيالت سمعية   -.د
 بواسطة المستيمك :

ذلؾ أف  ،يمتثؿ اليدؼ مف خالؿ اقرار ىذا االستبعاد في حماية حقكؽ الممكية الفكرية        
كؿ عمييا دكف دفع مقابميا كما منح حؽ العدكؿ بشأف ىذه السمعة قد يمكف المستيمؾ مف الحص

 1.اعادة انتاجيا أكالتسجيالت بعد نسخيا  أكاذا قـ مثال باعادة البرنامج المعكماتي 

كيطرح التساؤؿ حكؿ تطبيؽ ىذا االستثناء عمى التسجيالت السمعية كالبصرية كالبرامج       
ة االنترنت حيث يقـك كيتـ ارساليا لممستيمؾ مف خالؿ شبك ،التي يتـ شراؤىا عبر االنترنت

فاذا قاـ ىذا االخير بشراء برامج كمبيكتر مف  ،المستيمؾ بتحميميا عمى الكمبيكتر الخاص بو
مكقع عمى شبكة االنترنت كقاـ بتحميمو عمى جيازه كقاـ باستخداـ البرامج فيؿ يحؽ لو بعد ذلؾ 

 التمسؾ بالحؽ في العدكؿ ؟

-L121الى أف االستثناء الكارد في نص المادة  2سيففي ىذه الحالة اتجو القضاء الفرن       
حيث اف ىذ   ،(logiciels)مف قانكف االستيالؾ ال ينطبؽ إال عمى برامج الحاسكب  20-2

كالمقصكد بالنص ىنا ىك برامج الحاسكب كليس  ،أم )نزع( (descellé)النص قد استخدـ لفظ 
 .3عتاد ككسائؿ االعالـ االلي

                                                           

 .61محمد حسف قاسـ، التعاقد عف بعد.....، المرجع السابؽ، ص.   1
2  Tribunal de police des Andelys, 10 décembre 2004,Juris-Data n 2004-206150, 
commu.com.élec.,mars 2005, p.34, note Benoit  TABAKA  
3 «  L a jurisprudence a eu à se prononcer dans une espèce ou un client, après avoir essayé 
un scanner qu’il avait acheté sur l’internet et exercé son droit de rétractation , s’est vu refuser 
le remboursement de son scanner empechait l’exercice du droit  rétractation sur le fondement 
de l’article   L 121-20-2-4 puisque le consommareur a descellé le logiciel di’instalation du 
scanner.Le tribunal de police des Andelys a sanctionné le professionnel en énonçant que pour 
s’appliquer ,cette exception suppose que la vente cocerne non du matériel informatique mais 
des logiciels , et que ceux-ci aient été descellés par le consommateur.Toutefois, parceque le 
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 اليانصيب المسموح بيا : وأخدمات الرىان   -.ه   

يقـك  المتعاقد في ىذا النكع مف العقكد باالقداـ عمى التعاقد إنطالقا مف ركح المجازفة       
كبذلؾ  ،كالمقامرة عمى نحك يتناقض معو أف يتـ االقرار لو بالحؽ في العدكؿ عنيا بعد ابراميا

 .1ىر ىذه العقكديتنافى الحؽ في العدكؿ المقرر أصال لحماية المستيمؾ مع جك 

كيبدك  مف خالؿ  نص المادة المذككرة  أف المشرع الفرنسي لـ يستبعد بعض العقكد 
نما أخضعيا إلتفاؽ خاص ،كالخدمات نيائيا مف الحؽ في العدكؿ حيث أنو مف الممكف أف  ،كا 

 ،يتفؽ المستيمؾ مع مقدـ الخدمة عمى حقو في العدكؿ بالرغـ مف بدأ التنفيذ في تمقي الخدمة
 ،كمف الممكف كذلؾ أال يبدأ المستيمؾ في تمقي الخدمة إال بعد انقضاء ميمة الحؽ في الرجكع

 بتنفيذ العقد.  أككذلؾ حتى يراجع نفسو كيتخذ قراره إما بالرجكع 

 عقود مستثناة من تطبيق الحق في العدول  2-.
ف مف قانك  L121-20-2كباالضافة الى الحاالت السابقة المذككرة في المادة 

L121-20-4فيناؾ حاالت أخرل نصت عمييا المادة  ،االستيالؾ الفرنسي مف قانكف  1
 االستيالؾ الفرنسي كىي:

                                                                                                                                                                                           

client avait descellé l’emballage afin d’installer et cofigurer le logiciel fourni avec le scanner 
pour le faire fonctionner , le tribunal en conclut que si l’on peut admettre dans ce cas le jeu de 
l’exception prévue par l’article L121-20-2 du code de la cosommation pour ce qui cocerne le 
logiciel lui-même , rein ne permettait en re vanche à la société de refuser le retoure et le 
remboursemenr du scanner , ce qui n’a pas été proposé au client.S’appuyant sur une lecture 
restrictive de l’article L121-20-2 du code de la consommtion , le tribunal a condamné à la fois 
l’entreprise de vente à distance et son dirigeant à respectivement 1000 et 500 euros 
d’amende, en application de l’article R121-20-2 du code de la consommation » GHAZOUANI 
Chiheb ,op,cit , p.218. 

محمد حسف قاسـ،  ،239ص  المرجع السابؽ، ،مكفؽ حماد عبد ،329ص  ،المرجع السابؽ ،سامح عبد الكاحد التيامي  1
 .61التعاقد عف بعد.....، المرجع السابؽ، ص.
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عمؿ  أككالتي يتـ تنفيذىا في مكاف سكف  ،العقكد الخاصة بتكريد سمع إستيالكية عادية1
 حيث تقـك ىذه الحاالت عمى ،المستيمؾ مف خالؿ مكزعيف يقكمكف بجكالت متكررة كمنتظمة

كبالتالي فيك  ،أم يمتقي مباشرة بالتاجر كيرل السمعة رؤية مادية ،تعاقد المستيمؾ بصفة مباشرة
ليس بحاجة الى الحؽ في العدكؿ الذم كجد ليكاجو حاالت التعاقد دكف رؤية الشيئ المتعاقد 

 2.معاينتو أكعميو 

خالؿ دكرية  أككقت  المطاعـ كالترفيو التي يجب تقديميا في ،النقؿ ،أداء خدمات التسكيف 2
محددة: كماداـ ىذا االستثناء يشترط بأف أداء الخدمات يتـ في تاريخ معيف، فإف استخداـ حؽ 
العدكؿ قد يمثؿ خسارة كبيرة بالنسبة لمميني إذا تـ العدكؿ عف العقد قبؿ التاريخ المعيف الداء 

  .الخدمة

، إال أنو 3االستثناءات كرغـ نص المشرع الفرنسي بمكجب قانكف اإلستيالؾ عمى ىذه 
يمكف االتفاؽ بيف التاجر كالمستيمؾ عمى إعطاء ىذا األخير الحؽ في العدكؿ عف ىذه العقكد 

                                                                                                                                                                                           

1 Art.L121-20-4  dispose que «  Les disposition des articles L121-18 ,L.121-19,L121-20 et 
L 121-20-1 ne sont pas applicables aux cotrats ayant pour objet. 
1 L a fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d’habitation ou de trvail 
du consommateur par des distrubiteurs faisant des tournées fréquentes et réguliéres. 
2 La prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration ,de loisirs qui doivent 
étre fournis à une date ou selon une périodicité déterminée ». 

 .637.صالمرجع السابؽ،  ،ككثر سعيد عدناف خالد  2
 :االلكتركنية  التكنسي كذلؾ كما يمي مف قانكف التجارة 32نص المشرع التكنسي عمى ىذه االستثناءات بمكجب الفصؿ   3
ال يمكف لممستيمؾ العدكؿ عف  ،الخفية أكمف ىذا القانكف كباستثناء حاالت العيكب الظاىرة  30مع مراعاة أحكاـ الفصؿ  "

 الشراء في الحاالت التالية :
 .العدكؿ عف الشراء كيكفر البائع ذلؾعندما يطمب المستيمؾ تكفير الخدمة قبؿ انتياء أجؿ 

اذا تـ تزكيد المستيمؾ بمنتكجات حسب خاصيات شخصية، أك تزكيده بمنتكجات ال يمكف إعادة ارساليا، أك تككف قابمة لمتمؼ 
 أك الفساد النتياء مدة صالحيتيا.

 ا اليا عند قياـ المستيمؾ بنزع االختاـ عف التسجيالت السمعية أك البصرية أك البرمجيات كالمعطيات االعالمية المسممة أك نقمي
 شراء الصحؼ كالمجالت".
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فيمكف االتفاؽ بينيما عمى تكسيع الحؽ في العدكؿ ليشمؿ العقد المبـر بينيما عبر  ،المستثناة
فيعد ىذا االتفاؽ  ،مييااالنترنت حتى كلك كاف ىذا العقد داخال ضمف االستثناءات المنصكص ع

 . 1طالما أنو في مصمحة المستيمؾ ،صحيحا

 ثانيا :ميمة ممارسة الحق في العدول عن العقد
دكؿ بمدة عيقيد المستيمؾ الذم لو حؽ ال ،مف أجؿ الحفاظ عمى استقرار المعامالت   

قى المركز كذلؾ حتى ال يب ،معينة لمارسة ىذا الحؽ، فاذا مرت ىذه المدة سقط حقو في العدكؿ
القانكني لمتاجر المحترؼ قمقا لمدة طكيمة يمكف مف خالليا أف يفاجأ بطمب العدكؿ عف عقد قد 

 .مضى عمى ابرامو مدة طكيمة

مف قانكف االستيالؾ الفرنسي تنظيما دقيقا لميمة   L121-20كقد تضمنت المادة 
حيث الكقت الذم تبدأ  كذلؾ مف ،ممارسة الحؽ في العدكؿ عف العقد الذم يتـ ابرامو عف بعد

باإلضافة الى المدة التي يحؽ خالليا لممستيمؾ أف يقـك  ،فيو ىذه المدة كالكقت الذم تنتيي فيو
 .2بممارسة حقو العدكؿ عف العقد

مف قانكف  L121-20ككما كرد في نص المادة  ،فالمبدأ العاـ في ىذا الصدد 
 ،لمستيمؾ كبمكجب ىذا النص التشريعيفيستطيع ا ،االستيالؾ  ىي مدة سبعة أياـ عمؿ كاممة

                                                           

ف كاف االتفاؽ عمى تكسيع مجاؿ الحماية لممستيمؾ ممكنا  1 فأنو ال يجكز االتفاؽ عمى التضييؽ مف مجاؿ  ،غير أنو كا 
فال يجكز االتفاؽ عمى استثناء عقد معيف مف الحؽ في العدكؿ اذا كاف ىذا العقد غير كارد في الحاالت  ،الحماية المقررة لو

كذلؾ الف القكاعد الخاصة بحماية المستيمؾ في العقكد عف بعد  ،كاال كاف ىذا العقد باطال بطالنا مطمقا ،ثناة مف القانكفالمست
المرجع  ،سامح عبد الكاحد التيامي ،مف قانكف االستيالؾ الفرنسي L121-20-7ىي متعمقة بالنظاـ العاـ كفقا لنص المادة 

 .331.صالسابؽ،
2 L’article L121-20 de code de la consommation dispose que «  Le consommateur dispose 
d’un délai de sept jours  francs pour execer son droit de rétractation sans avoir à justier de 
motifs ni a payer de pénalités,àl’exception ,le cas échèant, des frais de retour 
Le délai mentionné à l’aliéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de 
l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.. ». 
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كالذم يككف في الغالب قد تعاقد دكف امكانية حقيقية لمناقشة تعاقده كدكف امكانية رؤية ما 
تعاقد عميو حيث يفترض أنو خضع لتأثير االعالنات كما تحممو مف ضغط كحث عمى التعاقد 

 كىك االمر الذم يعطيو الحؽ في العدكؿ عف العقد. 

يبدأ احتساب مدة ممارسة المستيمؾ  ،قت سرياف ميمة العدكؿ بالنسبة لمسمعكبالنسبة لك 
مف تاريخ تسمـ السمعة مف قبؿ  L121-20لحقو في العدكؿ كفقا لنص الفقرة الثانية مف المادة 

فإف ميمة العدكؿ تبدا في السرياف منذ الكقت  ،أما إذا كاف محؿ العقد تقديـ خدمة ،المستيمؾ
بالنسبة  ك ،أم منذ لحظة قبكؿ المستيمؾ لإليجاب الصادر مف المينيف ،دالتي يتـ فيو العق

اليـك الذم تـ فيو  أكلسرياف مدة سبعة أياـ تبدأ منذ اليكـ التالي لميـك الذم تـ فيو تسميـ السمعة 
 .1 د العقد بالنسبة لمعقكد الكاردة عمى الخدماتاعقأن

أياـ كاممة لمرجكع عف العقد المبـر  كبذلؾ يككف القانكف الفرنسي قد أعطى فترة سبعة
ربي الذم حددىا بسبعة ك عف بعد، كىي تختمؼ عف تمؾ الفترة المنصكص عمييا في التكجيو األ

  .2أياـ عمؿ

اجازة رسمية  أككعميو  كبمكجب القانكف الفرنسي اذا تضمنت فترة السبعة أياـ عطمة         
إجازة  أككاف اخر يكـ مف ىذه الميمة يكـ عطمة أما اذا  ،فاف ذلؾ ال يؤدم الى انقطاع المدة

الفقرة الثالثة   L121-20كىذا كفقا لنص المادة  ،ؿ يـك عمؿأك رسمية فإف ىذه الفترة تمتد الى 

                                                           

ىك  مثمما ،إف ميمة العدكؿ تبدأ في السرياف منذ اليـك التالي لميـك الذم تحدث فيو الكاقعة التي بمكجبيا أنطمؽ الميعاد  1 
فإف اليـك  ،السنكات أكالشيكر  أكفالمكاعيد التي تقدر باالياـ  ،الحاؿ بالنسبة لممكاعيد في قانكف االجراءات المدنية كاالدارية

فيبدأ الميعاد بذلؾ مف اليـك التالي ليـك  ،الذم حدثت فيو الكاقعة التي إنطمؽ بمكجبيا الميعاد ال تدخؿ في حساب مدة الميعاد
 .335.صالمرجع السابؽ، ،سامح عبد الكاحد التيامي ،المعنيةحدكث الكاقعة 

فيي ثالثكف يكما يحؽ لممستيمؾ خالليا  ،خالفا لذلؾ فإف القانكف االمريكي فإف فترة العدكؿ فيو اطكؿ مف القانكف الفرنسي   2
كلكف ىذا  ،الخدمة أكستالـ السمعة ىذه المدة مف تاريخ ا أكتبد ،إرجاع البضاعة أكأخذ ميمة لمتركم كالتفكير في إتماـ العقد 

ماجد  محمد سميماف أبا الخيؿ، العقد االلكتركني، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة  ،القانكف مطبؽ في بعض الكاليات دكف غيرىا
 .54، ص.2009األكلى، 
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فإف ىذه الفترة تمتد الى  ،يـك عطمة أك ،أحد أكبنصيا ".. اذا انتيت مدة السبعة أياـ يـك سبت 
 . 1ؿ يكـ عمؿ "أك 

الحؽ في   L121-20العامة ىنا أف لممستيمؾ كفقا لنص المادة  كاذا كانت القاعدة 
غير أف المشرع الفرنسي قد منح لممستيمؾ اضافة الى ذلؾ الحؽ  ،مدة سبعة أياـ  العدكؿ في

في االستفادة مف تمديد مدة العدكؿ المحددة بسبعة أياـ الى غاية  ثالثة أشير كىذا في حالة 
 الالحؽ إلبراـ العقد. إخالؿ الميني بالتزامو باالعالـ

مف قانكف االستيالؾ الفرنسي المضافة   L121-20فبمقتضى الفقرة الثالثة مف المادة 
ذا لـ تقدـ  2001مام  23الصادر في  741-2001باألمر  التي تنص عمى أنو " كا 

فإف مدة ممارسة حؽ الرجكع تصؿ الى   L121-19المعمكمات المنصكص عمييا في المادة 
 .2"ثالثة شيكر 

كما أنو بمكجب نفس المادة السابقة الذكر اذا تدارؾ الميني األمر كقاـ بإعالـ المستيمؾ 
خالؿ مدة  3مف قانكف االستيالؾ الفرنسي  L121-19بيذه المعمكمات  الكاردة في نص المادة 

                                                           

1  Article 21-20  dispose que « ….lorsque le délai  de sept jours expire un samedi, un 
dimanche ou un jour férieé ou chomé , il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». 
2 Article 21-20 dispose que «  lorsque les informations prévues à l’article L121-19 n’ont pas 
été fournies , le délai d’exercice du droit de rétractation est porté à trois mois ». 
3  Article L.121-19 du code de la cosommation  dispose que «  -Le consommateur doit  
recevoire ,par écrit ou sur un autre support durable à sa dispositon ,en temps utile et ou plus 
tard au moment de livraison : 
1 Confirmation des informations mentionnées aux1à4de l’article L121-18 et  de celles qui 
figurent en outre aux articles L111-1 et L113-3 ainsi que de celles prévues pour l’application 
de l’article L214-1 à moins que le profesionnel n’ait satisfait à cette obligation avant la 
conclusion du contrat : 
2Une information sur les conditions et les modalités d’exercicedu droit de rétractation ; 
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يا فإف مدة االياـ السبعة تعكد الى الظيكر مرة أخرل منذ المحظة التي قامف في ،االشير الثالثة
أم أف المستيمؾ يككف لو سبعة أياـ فقط منذ قياـ الميني  ،الميني بتنفيذ التزامو باالعالـ

اذا حدث تكريد ىذه  ،حيث جاء نص المادة كما يمي ) كمع ذلؾ ،باعالمو بيذه المعمكمات
تسرم مدة السبعة  ،قبكؿ العرض أكالمعمكمات في خالؿ الثالثة شيكر مف تاريخ استالـ السمع 

 1المذككرة في الفقرة الحالية (أياـ 

كيظير  مف خالؿ األحكاـ السابقة أف المشرع الفرنسي أراد تكقيع عقكبة عمى الميني 
 ،الذم أخؿ بالتزامو بإعالـ المستيمؾ كذلؾ بتمديد مدة العدكؿ مف سبعة أياـ الى ثالثة أشير

ؾ خالؿ مدة الثالثة أشير كيقـك باعالـ المستيم ،إال أنو أجاز لمميني أف يتدارؾ ىذا اإلخالؿ
فإذا قاـ بذلؾ تعكد المدة االصمية  ،قبكؿ العرض بالنسبة لمخدمات أكمف تاريخ استالـ السمعة 

 كىي سبعة أياـ أياـ يبدأ احتسابيا مف قياـ التاجر بتأكيد ألمعمكمات.

 : كيفية ممارسة الحق في العدول عن العقد:اثالث
خاصا لتعبير المستيمؾ عف عدكلو عف العقد الذم قاـ لـ يبيف المشرع الفرنسي شكال       
مف قانكف االستيالؾ الفرنسي كالخاصة  L121-20حيث أنو بالرجكع لنص المادة   ،بإبرامو

                                                                                                                                                                                           

3 L’adresse de l’etablissement du fournisseur ou le consommateur peut présenter ses  
réclamation. 
4Les  information relatives au service après vente et aux gatantiies commerciales ; 
5Les conditions de l’établissement du résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée 
indéterminée ou supérieur à un an. 

- Les dispostions du présent article ne sont pas applicbles aux services fournis en une 
seule fois au moyen d’une technique de communication à distance et facturés par 
l’opérateur de cette technique à l’exception du … ». 

 
1 Article 21-20  dispose que «  Toutefois,lorsque la fourniture de ces informations intervient 
dans les trois mois à compter de la réception des biens ou  de l’acceptation de l’offre, elle fait 
courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa … ». 
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 أكنجد أنيا لـ تحدد طريقة خاصة  ،بتنظيـ حؽ المستيمؾ االلكتركني في العدكؿ عف العقد
خالؿ المدة المحددة لو دكف إبداء  حيث يككف لممستيمؾ الحؽ في العدكؿ ،اجراءات شكمية

 .1األسباب

كيمكف لممستيمؾ أف يعدؿ عف العقد اذا كجد أف السمعة التي أقدـ عمى شرائيا غير       
بؿ كيمكف لو حتى في حالة ما  إذا كجد أف السمعة متكافقة تماما لما  ،متكافقة مع ما كاف يريده

أنو  أك ،رأل أنو ليس في حاجة الى ىذه السمعة فانو يحؽ لو العدكؿ عف العقد اذا ،كاف يتكقعو
، حيث أف تعدد صكر كاختيارات المستيمؾ عمى ىذا النحك 2قد تسرع في االقداـ عمى شرائيا 

كما لك  ،فقد تككف مصمحتو في استبداؿ المبيع دكف رده ،3إنما يمثؿ بعدا اخر مف أبعاد حمايتو
 .4براـ العقد كاف تكمؼ الكثير مف الجيد كالنفقات في سبيؿ ا

كألنو مف مصمحة المستيمؾ عند استعمالو لحؽ الرجكع أف يعبر عف عدكلو مف خالؿ        
فيمكف لو تحقيؽ  ،كسيمة تمكنو مف إثبات ىذا العدكؿ، خاصة عند منازعة الميني في حدكثو
كما يمكف لو أف  ،5ذلؾ مف خالؿ تضميف العدكؿ رسالة مكصى عمييا مع العمـ بالكصكؿ

كبعض العقكد  ،6رسالة الكتركنية الى الميني يعمف فييا عف رغبتو في العدكؿ عف العقديرسؿ 
التجارة االلكتركنية تضمف بنكدىا شكال خاصا مف اجؿ ممارسة الحؽ في العدكؿ، حيث تكجد 

                                                           

 .372.،صالمرجع السابؽ ،محمد أحمد عبد الحميد أحمد  1
 .337.صالمرجع السابؽ، ،سامح عبد الكاحد التيامي  2
حيث يجعؿ مف استعماؿ المنتج مانعا مف  ،ت شركطا صارمة لممارسة حؽ العدكؿقد يفرض الميني في بعض الحاال  3

اذ قررت ىذه المحكمة في حكميا الصادر  ،كقد طرح ىذه المسألة أماـ محمة باريس ،ممارسة حؽ العدكؿ مف جانب المستيمؾ
ات المسممة محؿ استعماؿ مستمر أنو اذا كاف االشرط ينص عمى عدـ تطبيؽ حؽ الرجكع إذا كانت المنتج 2003فبراير  4في 

 ،) أكثر مف عدة دقائؽ ( يككف ىذ الشرط تعسفيا مف حيث أنو يقيد الحقكؽ القانكنية لممستيمؾ في مكضكع البعد عف بعد
الشيئ المطمكب، كأف يقـك مة فاف حؽ العدكؿ يككف مطمقا كتقديريا كيسمح لممستيمؾ أف يجرب ككطبقا لما ارتأتو المح

 643ال عف ككثر سعيد عدناف خالد، المرجع السابؽ،ص باستعمالو، نق
 871ص،مرجع سبؽ ذكره ،عمر محمد عبد الباقي  4
 372ص  ،مرجع سبؽ ذكره  ،محمد أحمد عبد الحميد احمد  5
 338ص ،مرجع سبؽ ذكره ،سامح عبد الكاحد التيامي  6
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نماذج منفصمة مرفكقة بالسمع  أكبعض المكاقع االلكتركنية تمنح لمستعممييا استخداـ رسائؿ 
  .1المكردة

كمف أجؿ أف يتفادل المستيمؾ عبئ االثبات لحقو في العدكؿ خالؿ المدة المحددة         
الى ضركرة تنظيـ التشريعات الكطنية بما  1997ربي الصادر سنة ك فقد أشار التكجيو األ ،قانكنا

كرغـ ذلؾ فإف المشرع الفرنسي لـ يبيف في قانكف  ،يسمح بالقاء عبئ االثبات عمى عاتؽ الميني
ؿ تنظيـ مسألة أك كما لـ يتن ،ستيالؾ كيفية ممارسة المستيمؾ لحقو في العدكؿ عف العقداال

كاف كانت ىذه الكاقعة ىي  ،إثبات كاقعة إخطار المستيمؾ برغبتو في ممارسة حقو في العدكؿ
 .2فإنو يجكزُ اثباتيا بكافة كسائؿ االثبات كفقا لمقكاعد العامة ،في حقيقة  االمر كاقعة مادية

رح  التساؤؿ  في ىذا الصدد ما إذا كاف الحؽ في العدكؿ ىك حؽ يترؾ لمطمؽ كيط
ارادة المشترم أـ يمكف أف يتصادـ مع نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ التي قد تحد مف 

 استعماؿ ىذا الحؽ ؟

فإف نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ  ،كألف حؽ المستيمؾ في العدكؿ ىكحؽ  تقديرم
كىذا راجع لككف  ،يسيا يقيد مف حؽ المشترم المطمؽ في العدكؿ عف العقدال تمعب دكرا رئ

كما أف المشترم ال يمتـز بأف يقدـ  ،مسألة التعسؼ في استعماؿ الحؽ مسألة يصعب اثباتيا
كال يممؾ الميني  ،تغيير البضاعة أكلمبائع االسباب التي أدت بو الى طمب العدكؿ عف العقد 

ككؿ مايممكو البائع في ىذه الحالة ىك أف المشترم يمتـز في  ،ذلؾ في ىذا الصدد اجباره عمى
                                                           

1 «  Le consommateur peut ainsi manifester sa volonté de se rétracter par un simple  courrier  
électronique  ou  par lettre recommandée  électronique  ou sous forme de papier.Certains 
contrats de commerce électronique  désignent  dans  les  conditions  générales une  forme 
spécifique pour l’exercice du droit de rétractation.Il existe des sites qui offrent à leur utilisateurs 
la possibilité d’utilser des lettres types ou des modèles détachables jointes au produit livré.Le 
droit de rétractation peut également étre exercé par simple retour des produits achetés » 
GHAZOUANI Chiheb ,op,cit , p. 218. 

 .373.صالمرجع السابؽ، ،محمد أحمد عبد الحميد أحمد  2
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كقد يحد ذلؾ مف الحاالت التي يمجأ فييا  ،حالة رد البضاعة بدفع مصاريؼ كنفقات الرد
 .1لممارسة الحؽ في العدكؿ

كما أف استبعاد نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في ىذا الصدد راجع لككف أنو مف      
ىي أف ىذا  الحؽ عادة ما يقرر لمصمحة  ،ي أدت الى تقرير الحؽ في العدكؿاالسباب الت

ما أف يككف  ،متعاقد ضعيؼ في مكاجية متعاقد اخر متكفؽ اقتصاديا كفنيا في مجاؿ المعاممة كا 
يككف التعاقد  أك ،بسبب أف العقد قد ابـر في ظؿ ظركؼ تعاتقدية غير مالئمة كالبيع بالتقسيط

 .2د راه المشترمبشأف شيئ لـ يكف ق

 الفرع الثاني

 اثار الحق في العدول عن العقد
يترتب عمى تمسؾ المستيمؾ بحؽ الرجكع كاستعمالو ليذا الحؽ اثارا بالنسبة لمتاجر      
كفي المقابؿ يمتـز المستيمؾ  ،حيث يمتـز ىذا االخير برد المبمغ المدفكع الى المستيمؾ ،الميني

 لرد.برد المنتكج كيتحمؿ مصركفات ا

 ال : التزام التاجر برد الثمن لممستيمكأو 
مف قانكف االستيالؾ الفرنسي كالتي تنص عمى أنو ) اذا  L121-20-1كفقا لنص المادة     

عمى  أك ،يمتـز الميني بأف يرد دكف تأجيؿ الى المستيمؾ المبمغ المدفكع ،بكشر حؽ الرجكع
،  فإف الميني يمتـز 3مكرس فيو ىذا الحؽ ( االكثر خالؿ الثالثيف يكما التالية لمتاريخ الذم 

 أككبمجرد استعماؿ المستيمؾ لمرخصة المخكلة لو في العدكؿ عف العقد بالقياـ بإعادة السمعة 
                                                           

 .186،أبك الخير عبد الكنيس الخكيمدل، المرجع السابؽ،ص. 337ص المرجع السابؽ، ،سامح عبد الكاحد التيامي  1

 .781.صالمرجع السابؽ، ،عمر مخمد عبد الباقي  2
3 Art.L121-20-1 dispose que «  Lorsque le droit de retractation est exerce, le professionnel 
est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes,versés dans les meilleurs 
délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à la quelle ce droit a été exerce » 
Ordonnance n 2001-741 du 23/08/2001. 
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كىذا خالؿ مدة ثالثيف يكما مف استعماؿ المستيمؾ لحقو في العدكؿ  ،التكقؼ عف تكريد الخدمة
 الخدمة.  أكو المستيمؾ لو مقابؿ تمؾ السمعة فيمتـز  الميني برد المبمغ الذم دفع ،عف العقد

كتبرز أىمية تحديد المدة التي يجب عمى التاجر خالليا رد المبمغ الى المستيمؾ مف     
ذلؾ أنو بدكف تحديد ىذه المدة قد يستعمؿ  ،خالؿ أىمية الحؽ في الرجكع في حد ذاتو

كفي  ،لذم يقكـ بإعادة بيعيا فكراالمستيمؾ حقو في العدكؿ كيقـك بإرجاع السمعة الى التاجر ا
األمر الذم قد يؤدم الى عزكؼ المستيمؾ عف  ،المقابؿ يتباطئ في إرجاع المبمغ الى المسيمؾ

 .1استعماؿ حقو في العدكؿ مخافة عدـ استرداد المبمغ الذم قاـ بدفعو

ائع في عقد كفي ىذا الصدد نص قانكف التجارة االلكتركنية التكنسي عمى الزاـ الب            
كيتحمؿ  ،أياـ ابتداء مف تاريخ الرجكع 10البيع االلكتركني بإرجاع المبمغ المدفكع في أجؿ 

غير أف المشرع التكنسي لـ يتطرؽ الى حالة تأخير  .المستيمؾ المصاريؼ الناجمة عف االرجاع
  .2البائع عف رد الثمف تاركا ذلؾ لمقكاعد العامة

قانكف االستيالؾ الفرنسي الجديد لـ تذكر إال   L121-20-1ة كتجب االشارة ىنا أف الماد    
تنص بأف لممستيمؾ رد السمعة  ،رد الثمف فيما كانت المادة السابقة مف نفس القانكف قبؿ التعديؿ

كىك ما يمثؿ كسيمة مف كسائؿ حماية المستيمؾ عف  ،إلستبداليا بأخرل أكاما إلسترداد ثمنيا 
 .3اراتطريؽ إعطائو مجمكعة مف الخي

غير أف اإلشكاؿ يثار في الحاالت الناتجة عف ممارسة المستيمؾ لحقو في العدكؿ في 
ككف أف العدكؿ قد ال يجدم نفعا مف الناحية العممية في بعض  ،بعض عقكد البيع االلكتركني

كذلؾ اذا ما تـ ارساليا الى العميؿ بالبريد العادم،  ،الحاالت مثؿ عقد بيع برامج الحاسكب 
                                                           

 .645.صالمرجع السابؽ، ،ككثر سعيد عدناف خالد  1
أياـ بينما الفصؿ  10مف قانكف التجارة  االلكتركنية التكنسي عمى امكانية العدكؿ عف الشراء في أجؿ  25نص  الفصؿ   2
 أعطى لممستيمؾ امكانية طمب التعكيض أعف الضرر الناتج عف العدكؿ  31
 .242.ص المرجع السابؽ، ،عبد مكفؽ حماد  3
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تـ إرساليا الكتركنيا الى ذاكرة الحاسكب  أك ،ىذا األخير بفض األختاـ كنزع الغالؼ كقاـ
حيث يمكف القكؿ أف الحؽ في العدكؿ في مثؿ ىذه الحاالت يشكؿ ضررا  ،1الخاص بالمستخدـ

 أكيدا لمميني. 

 ثانيا : اثار العدول بالنسبة لممستيمك 
عف العقد كذلؾ قبؿ انقضاء ميمة العدكؿ  يترتب عمى تمسؾ المستيمؾ بحقو في العدكؿ      

كينتج عف ذلؾ قياـ المستيمؾ برد السمعة الى الميني اذا كاف قد قاـ  ،انقضاء ذلؾ العقد
كىك ال يتحمؿ في ىذه الحالة أية جزاءات في أم شكؿ كانت  ،التنازؿ عف الخدمة أكبتسمميا، 

 .نتيجة لعدكلو 

دكف أف يتحمؿ أية  ،ردىا لمبائع فقط أكلسمعة فميتـز المشترم بسداد مصركفات اعادة ا 
كقد حددت محكمة النقض الفرنسية ىذه المصركفات  ،نفقات اضافية في عقد البيع االلكتركني

 .بأنيا نفقات تجربة كاعادة تأكيد تكثيؽ المنتج

ال يتحمؿ في  ،كبذلؾ فإف المستيمؾ الذم يمارس حقو في العدكؿ خالؿ المدة المقررة  
 أكباستثناء المصركفات المحتممة إلرجاع المنتج  ،2مصركفات أكؾ أية جزاءات مقابؿ ذل

مف قانكف االستيالؾ الفرنسي كالتي تنص عمى    L121-20السمعة كذلؾ كفقا لنص المادة 
أنو " يككف لممستيمؾ مدة سبعة أياـ كاممة مف أياـ العمؿ لممارسة حقو في العدكؿ دكف أف 

 باستثناء مصاريؼ الرد". ،دفع الجزاءات أك ،يمتـز ببياف االسباب

كمصركفات النقؿ  ،كاذا كاف المستيمؾ ممزما في حالة ارجاع السمعة بمصركفات الرجكع 
فإنو اذا تعمؽ االمر بتقديـ خدمة كقاـ المستيمؾ باستخداـ حقو في الرجكع كرفض  ،كالشحف مثال

                                                           

 .54ماجد  محمد سميماف أبا الخيؿ، المرجع السابؽ، ص.   1
ألف القكؿ بغير ذلؾ يؤدم لعزكؼ المستيمؾ عف  ،ال يتحمؿ المشترم مصاريؼ أخرل غير تمؾ الالزمة إلرجاعو السمعة  2

يكقعو الميني عقابا لممستيمؾ عمى المجكء لحؽ كذلؾ لتجنب تحمؿ ىذه المصاريؼ التي تمثؿ عندئذ جزاء  ،استعماؿ ىذا الحؽ
 .170، مصطفى أحمد ابك عمرك، المرجع السابؽ، ص.العدكؿ
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 ،حيث أف الخدمة لـ تؤدل بعد ،م شيئفإنو ال يتحمؿ في ىذه الحالة أ ،الخدمة بعد ابراـ العقد
 .1كما أنو اليكجد شيئ معيف يمتـز المستيمؾ باعادتو لمتاجر

كال يمكف لمميني الرجكع عمى المستيمؾ بمقابؿ انتفاعو بالسمعة قبؿ ممارستو لحقو في  
مف عدـ جكاز  2009سبتمبر  03ربي في ك كىذا ما قضت بو محكمة االتحاد األ ،العدكؿ

كىما حالة  ،الميني عمى ام مقابؿ مف المستيمؾ االلكتركني إال في حالتيف فقط حصكؿ البائع
في حالة االثراء بال  أك ،كذلؾ كاف يمارس ىذا الحؽ بسكء نية ظاىرة ،سكء نية المستيمؾ

 .2سبب

كيعتبر التزاـ المستيمؾ بتحمؿ مصركفات الرجكع محققا لمتكازف في العالقة بيف الميني 
نو إذا منح ىذا األخير الحؽ في الرجكع دكف ابداء أية مبررات قد يتعسؼ في ذلؾ أ ،كالمستيمؾ

كما أف تحميؿ المستيمؾ مصركفات العدكؿ يجعمو أكثر ركية كتميال قبؿ  ،استعماؿ ىذا الحؽ
 .3خاصة اذا كاف  ثمف المبيع ضئيال ،أف يمجأ إليو

االلكتركني مف  كما أنو في حالة كجكد شركط تحد مف حؽ المستيمؾ في عقد البيع
فإف ىذه  ،تحممو مصاريؼ أخرل فضال عف مصاريؼ الرد أك ،ممارسة حقو في العدكؿ

حيث أنو بمكجب المادة  ،الشركط تعد شركطا باطمة ألف ىذه القكاعد تتعمؽ بالنظاـ العاـ
L141-1  كدكف  ،فإف قاض المكضكع يتصدل مف تمقاء نفسو 2008جانفي  3كالصادرة في

لتعمقيا بالنظاـ العاـ  ،فيقضي بإبطاؿ مثؿ ىذه الشركط ،مف جانب المستيمؾ اثارة المنازعة
 . 4الحمائي لممستيمؾ

                                                           

 648ص المرجع السابؽ، ،ككثر سعيد عدناف خالد  1
2 CJCE ,3Sept.2009,D.2009,AJ.2161,obs :Avena-Robortdet. 

 649ص المرجع السابؽ، ،ككثر سعيد عدناف خالد  3
4 «   Le droit de rétractation est par ailleurs un droit d’ordre public que le professionnel ne 
peut méconnaitre…..Le professionnel  ne peut pas prévoir une clause limitant l’exercice de 
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 :ثالثا: زوال عقد القرض المبرم تمويال لمعقد الذي تم الرجوع فيو
رفض الخدمة فإنو  أككقاـ بارجاع السمعة  ،اذا قاـ المستمؾ بممارسة حقو في العدكؿ 

حيث تنص  ،كينتيي نتيجة لذلؾ كؿ عقد تابع لو ،نو كبيف المينيبذلؾ ينقضي العقد المبـر بي
 أكأنو ) إذا كاف الكفاء بثمف السمعة  مف قانكف االستيالؾ الفرنسي عمى L311-25-1المادة 

مف الغير عمى أساس اتفاؽ مبـر بيف  أك ،جزئيا بإئتماف ارتضاه المكرد أكالخدمة ممكال كميا 
سة المستيمؾ لحقو في الرجكع فسخ عقد االئتماف بقكة القانكف الغير كالمكرد يترتب عمى ممار 

 باستثناء النفقات المحتممة المرتبطة بفتح ممؼ االئتماف ( ،نفقات أككبدكف تعكيض 

يككف المشرع الفرنسي قد اعتبر كؿ مف العقد الذم أبرمو  ،ككفقا لمنص السابؽ الذكر
فقرر أف زكاؿ العقد االصمي المتمثؿ في عقد  ،المستيمؾ كالعقد المبـر تمكيال لو كال ال يتجزأ

حيث أف ذلؾ  ،البيع االلكتركني يؤدم الى زكاؿ العقد التابع المتمثؿ في العقد المبـر تمكيال لو
يشكؿ حماية لممستيمؾ االلكتركني  ألنو لـ يبـر عقد االئتماف إال بيدؼ تمكيؿ العقد الذم أبرمو 

بداية بممارسة حؽ العدكؿ ترتب عمى ذلؾ انياء العقد فإذا زاؿ العقد الذم قصده  ،عف بعد
 .1المرتبط بو

كبذلؾ ينتج عف استعماؿ حؽ العدكؿ في عقد البيع االلكتركني إنياء العالقة التعاقدية 
حيث يعاد االطراؼ الى التي كانا عمييا قبؿ  ،بيف الطرفيف بارادة أحادية ىي ارادة المستيمؾ

                                                                                                                                                                                           

droit de rétractation ,autrement,cette clause cosidérée comme clause abusive.Comme pour 
toute prérogative intéressant l’ordre public de protection ,le consommateur ne peut pas 
renoncer à l’dxercice de son droit de rétractation de son propre chef » GHAZOUANI 
Chiheb ,op,cit, p.211. 
 

 .69.ص رجع السابؽ،الم ،محمد حسف قاسـ ،244ص  المرجع السابؽ، ،مكفؽ حما د عبد  1
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كفي حالة ما إذا  ،في حيف يمتـز المستيمؾ بإرجاع السمعة ،فيقـك الميني برد الثمف ،التعاقد
 .1ىالؾ تطبؽ القكاعد العامة  أكأصاب السمعة تمؼ 

كمف بيف الضمانات الحديثة لتنفيذ عقد البيع االلكتركني كالتي ال تقؿ أىمية اإللتزاـ 
كالذم سنتعرض لو بالدراسة في البحث االلتزاـ بضماف المطابقة  ،باالعالـ كالحؽ في العدكؿ

 التالي.

 المبحث الثالث

 االلتزام بضمان المطابقة
ترتب عمى التطكر العممي خاصة في المجاؿ الصناعي ظيكر منتجات صناعية   

كقد ساىـ في انتشار ىذه المنتجات استخداـ الدعاية  ،تنطكم عمى دقة كتعقيد مف الناحية الفنية
كالتنكع الكبير في السمع المعركضة  ،ؿ التعامؿ في التجارة االلكتركنيةكاتساع مجا ،االعالمية

كقد نتج عف ذلؾ صعكبة التحقؽ مف مدل مطابقة تمؾ المنتجات أثناء  ،2عمى شبكة االنترنت
 .قياـ المشترم باقتنائيا

صاؼ المبيع عبر أك فيقـك المتعاقد في عقد البيع االلكتركني بالشراء استنادا الى عرض 
ذلؾ أف العرض غالبا ما يرد عمى  ،كىذا االمر  ال يمكنو  مف اكتشاؼ حقيقة المبيع ،ترنتاالن

فيترتب نتيجة لذلؾ حؽ لمممشترم عمى البائع أف يسممو شيئا مطابقا   ،نمكذج مصكر
 .لممكاصافات الكاردة في عقد البيع

 ،بيع االلكتركنيكبتطبيقيا عمى عقد ال ،كما أنو إعماال لقاعدة العقد شريعة المتعاقديف
يمكف اف يحدد المشترم بعض المكاصفات لمسمعة التي يراىا ضركرية مف أجؿ إقبالو عمى 

                                                           

 .164 .صالمرجع السابؽ، ،حكحك يمينة  1
2 NAIMI  CHARBONNIER Marine ,op.cit,p.170. 



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

343 
 

بحيث ال يككف البائع مكفيا التزامو بالتسميـ عمى الكجو الكامؿ كالصحيح إال بتكافر  ،التعاقد
 .مكاصفات مطابقة ليا عند تسميـ السمعة

ؿ الدكر الياـ الذم يقـك بو ىذا االلتزاـ في كتتجمى أىمية االلتزاـ بالمطابقة مف خال
كبالنسبة لمميني فإف احترامو لمقكاعد التي يستمزميا االلتزاـ بالمطابقة  ،مجاؿ العالقات التجارية 

يرجع كذلؾ لككف المنتجات المطابقة لممعايير يتـ بيعيا بسيكلة مقارنة بمنتكجات أخرل غير 
خاصة في  ،2يو كأداة لتاكيد الثقة بيف البائع كالمشترمكبكجو خاص عندما ينظر ال  ،1مطابقة 

التي ال يتمكف فييا المشترم مف المعاينة المادية لمسمع كالمنتجات  ،مجاؿ التجارة االلكتركنية
 المعركضة عمى االنترنت.  

ذلؾ لككف  ،كما تزداد أىمية االلتزاـ بضماف المطابقة في مجاؿ عقكد البيع االلكتركنية
مما  ،المبيع المعركضة عمى االنترنت ال تمكف المشترم مف الرئية الحقيقية لممبيعصاؼ أك أف 

خاصة كأف االمكانيات االلكتركنية تسمح بتزييف  ،ال يمكنو مف الحكـ عميو كتقييمو تقييما حقيقيا
 الشيئ كاظياره عمى غير حقيقتو.

 

 

 

 

                                                           

1 CALAIS Auloy,FRANK Steinmentz ,op,cit, p.197. 
 ،ةجامعة القاىر  ،دكتكراه أطركحة دكتكراه ،االلتزاـ بالمطابقة في عقد البيع الدكلي لمبضائع ،جماؿ محمكد عبد العزيز  2

 .04.ص ،1996/1997
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 لوالمطمب األ 

 مفيوم المطابقة
خدمات تتسـ بالطبيعة الفنية التي  أكالبا ماترد عمى أشياء كألف المعامالت االلكتركنية غ

كالتي يبدك  ،تفي باحتياجات محددة كبرامج الحاسب االلي أكضاع معينة أك ينبغي أف تتناسب ك 
بؿ ينبغي أف يككف المحؿ صالحا لإلستخداـ كفقا لطبيعتو  ،فييا التسميـ ليس كمجرد عمؿ مادم

مكف االستدالؿ عمى الغرض الذم تـ التعاقد مف أجمو مف خالؿ كي ،كمطابقا لما تـ التعاقد عميو
 . 1الكثائؽ التعاقدية التي تشير صراحة الى ذلؾ

 لوالفرع األ 

 تعريف االلتزام بضمان المطابقة:
كانما ذكر  ،لـ ينص المشرع الجزائرم عمى تعريؼ لممطابقة في القانكف المدني 

كبالرجكع الى قانكف حماية  ،2لقانكف المدنيمف ا 364ك 353ك  94صكرىا في كؿ مف المكاد 
منو الفقرة الثامنة عشر بأف  المطابقة "  03فقد نصت المادة  ،03-09المستيمؾ كقمع الغش 

كلممتطمبات  ،استجابة كؿ منتكج مكضكع لإلستيالؾ لمشركط المتضمنة في المكائح الفنية
 الصحية كالبيئية كالسالمة ك االمف الخاصة بو ".

المشرع الجزائرم بالمفيكـ الكاسع لممطابقة ىك مطابقة المنتكجات لمرغبة  كقد أخذ
مف قانكف حماية المستيمؾ  في فقرتيا  11كىذا كفقا لما  نصت المادة  ،المشركعة لممستيمؾ 

                                                           

 .100.صالمرجع السابؽ، ،المسؤكلية االلكتركنية ،محمد حسيف منصكر  1
 379كفي المادة  ،مف القانكف المدني لصكرة المطابقة الكصفية 364ك 353ك 94تعرض المشرع الجزائرم في المكاد    2

ف يتفقا عمى أف يحدد المشترم بعض المكاصفات تعرض لتخمؼ الصفة المتفؽ عمييا بيف المتعاقديف اذ يستطيع المتعاقديف ا
مف نفس  386كفي المادة  ،مف القانكف المدني تطرؽ الى المطابقة الكمية 365كفي المادة  ،لمسمعة التي يرغب في اقتنائيا

البائع بتسميـ  . أمازكز لطيفة،التزاـالقانكف نظـ صالحية المبيع لمدة معمكمة كىك ما يتماشى مع المطابقة في صكرتيا الكظيفية
 150-149المبيع، المرجع السابؽ ، ص. 



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

345 
 

لى : " يجب أف يمبي كؿ منتكج معركض لألستيالؾ الرغبات المشركعة لممستيمؾ مف ك األ
ميزاتو االساسية كتركيبتو كنسبة مقكماتو الالزمة كىكيتو ككمياتو حيث طبيعتو كصنفو كمنشئو كم

 .1كقابميتو لإلستعماؿ كاألخطار الناجمة عف استعمالو "

كمف خالؿ نص المادتيف السابقتيف يظير أف تعريؼ اإللتزاـ بالمطابقة بأنو التزاـ البائع 
ممكاصفات كالشركط كالرغبات خدمة مطابقا ل أكبأف يككف المبيع كقت التسميـ سكاء كاف منتجا 

الكاردة في أحكاـ العقد المتفؽ عميو  أك ،المشركعة لممستيمكيف سكاء الكاردة في القكانيف كالمكائح
 .بما يضمف الصالحية لكجية االستعماؿ

االلتزاـ بضماف المطابقة بأنو  تعيد البائع بأف  2كقد عرؼ جانب مف الفقو  المصرم
ضمنا  أكيئ المبيع  مكافقا لمشركط المتفؽ عمييا في العقد صراحة يككف المبيع كقت تسميـ الش

كمحتكيا عمى المكاصفات التي تجعمو صالحا لالستعماؿ بحسب طبيعتو ككفقا لغرض المشترم 
 بما يضمف حسف االنتفاع بو كتكقي أضراره.

دكلية  أكسكاء كانت كطنية  ،كما تـ تعريؼ االلتزاـ بالمطابقة في مجاؿ البيكع التجارية 
بأنو تعيد محمو عمؿ يمتـز بو البائع بتقديـ البضاعة كالمسندات الخاصة بيا كفقا لما يفرضو 

  .3العقد كالقانكف

                                                           

يجب أف تتكفر في  ") الممغى( بأنو  89/02في القانكف  سابقا  نص المشرع الجزائرم عمى االلتزاـ بضماف المطابقة  1
كيجب في  ،تميزهالخدمة التي تعرض لإلستيالؾ المقاييس المعتمدة كالمكاصفات القانكنية كالتنظيمية التي تيمو ك  أكالمنتكج 

ال سيما فيما يتعمؽ بطبيعتو كصنفو كمنشئو  ،الخدمة لمرغبات المشركعة لمغستيالؾ أكجميع الحاالت أف يستجيب المنتكج 
". كقد كاف لمفيـك المطابقة كفقا لمنص المذككر كمميزاتو االساسية كتركيبو كنسبة  المقكمات الالزمة لو كىكيتو ككمياتو 

بقة المنتكج أك الخدمة لمقكاعد االمرة الخاصة بالمكاصفات الكاردة في القكانيف كالمكائح كثانييما ىك كجكب مفيكميف  أكليما مطا
اف تككف المنتجات كالخدمات مطابقة لمرغبات المشركعة لممستيمكيف الذيف تعرض عمييـ كلألحاـ العامة لمعقد. بكدالي محمد، 

 .283السابؽ،ص. حماية المستيمؾ في القانكف المقارف، المرجع 
 .ص،2008،القاىرة ،دار النيضة العربية ،ضماف مطابقة المبيع في نطاؽ حماية المستيمؾ ،ممدكح محمد عمي مبركؾ  2
10. 
 .02، المرجع السابؽ،ص.جماؿ محمكد عبد العزيز 3
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كبالرجكع الى القانكف الفرنسي نجد أنو اعتبر المطابقة بأنيا مطابقة الشيئ المبيع  
ذا كفقا لقانكف كى ،الضمنية أكلممكاصفات المتفؽ عمييا في العقد كلإلشتراطات الصريحة 

  17/02/2005المعدؿ بقانكف  26/07/1993الصادر في  949/93االستيالؾ الفرنسي رقـ 
الخاصة بضماف مطابقة المبيع لمعقد المفركض عمى عاتؽ البائع  L211-4نص في مادتو 

لمصمحة المستيمؾ بأنو:"يمتـز البائع بأف يسمـ شيئا مطابقا لمعقد كيضمف عيكب المطابقة 
 . 1ة عند التسميـ"المكجكد

حيث اعتبر مفيكـ المطابقة  ،اف المشرع الفرنسي بدكره قد تبنى مفيكما كاسعا لممطابقة 
كانما يمتد ليشمؿ أيضا ما  ،لممكاصفات ال يقتصر عمى مايشترطو المتعاقداف في تعاقداتيـ

نكف مف قا  L212-1كىذا كفقا لنص المادة  ،يقرره القانكف حماية منو لمصالح المستيمؾ
ؿ في االسكاؽ ك االستيالؾ الفرنسي بنصيا " ينبغي أف تستجيب المنتجات منذ طرحيا األ

لمتعميمات السارية المتعمقة بصحة االشخاص كسالمتيـ كبنزاىة العمميات التجارية كبحماية 
، باالضافة الى ذلؾ يجب أف أف يككف الشيئ المبيع مطابقا لممعايير الفرنسية 2المستيمكيف "

 .3بية كالمعايير الدكليةر ك كاأل

 ،كيفرض االلتزاـ بالمطباقة عمى البائع أف يسمـ شيئا مطابقا لما ىك متفؽ عميو في العقد
كيجب أف يككف الشيئ صالحا لإلستعماؿ  ،فيجب أف يككف مطابقا في نكعو كصفاتو كمقداره

االنترنت  فإذا تـ البيع عبر ،المخصص لو كمطابقا تماما مع اليدؼ الذم يقصده المشترم

                                                           

1 Article L211-4  dispose que « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et 
répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance… ». 
2 Article L212-1 dispose que «  Dès la première mise sur le marché, les produits doivent 
répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la 
loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs … ».   
3 NAIMI  CHARBONNIER Marine ,op.cit,p.170. 
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لبرنامج المعمكمات فإف البائع يعتبر مقصرا في التزامو بالتسميـ متى باع برنامجا غير مطابؽ 
 .،1مع البرامج المعمف عنيا

يجب أف يتـ  ،كالتزاـ البائع في مجاؿ التجارة االلكتركنية أف يسمـ لممستيمؾ شيئا مطابقا
عبر االنترنت  ككاف قد اتخذ  قرار الشراء كبيف ما شاىده المشترم  ،كفقا لما  تـ االتفاؽ عميو

لذلؾ فإف مفيكـ المطابقة في عقد بيع االلكتركني ينطبؽ عميو  ،في ضكئو كبيف ما تـ تسميمو
 .2ماىك معمكؿ بو في العقد العادم

 الفرع الثاني

 أساس االلتزام بالمطابقة في عقد البيع االلكتروني
االلكتركني عمى أسس تشريعية متمثمة في يقـك االلتزاـ بالمطابقة في عقد البيع   

كعمى أسس  ،نصكص الكاردة في قانكف االستيالؾ  كالمبادئ العامة الكاردة في القانكف المدني 
مما  ،ككذلؾ االلتزاـ باالعالـ ،عقدية إلرتباطو بااللتزاـ بالتسميـ في عقد البيع االلكتركني

   .ةيقتضي دراسة مدل مالئمة ذلؾ لمتجارة االلكتركني

 ال :األسس التشريعية لإللتزام بضمان المطابقة في عقد البيع االلكتروني : أو 
 بؿ ،اف االلتزاـ بضماف المطابقة ال يجب النظر اليو مف الكجية التعاقدية فحسب 

كىذا مادفع المشرع الجزائرم في قانكف  ،نجد لو مصدرا كأساسا في القكاعد التشريعية أيضا
 ،ـك جديد لممطابقة بعدما كانت النظرية العامة لمعقد تتحكـ في ذلؾاالستيالؾ إلعطاء مفي

                                                           

 .253.صالمرجع السابؽ، ،أشرؼ  محمد مصطفى أبك حسيف  1
حكاـ عمى أ كانما نصت ،في عقد البيع االلكتركني لـ تعرؼ القكانيف المقارنة  المتعمقة بالتجارة االلكتركنية االلتزاـ بالمطابقة  2

لـ يعرؼ  31في فصمو  2000حيث نجد مثال قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية التكنسي لسنة  ،عامة في ىذا المجاؿ
ريخ اذا كاف غير مطابؽ لمطمب كذلؾ في مدة عشرة أيـ مف تا ،بؿ نص عمى امكانية ارجاع المنتكج عمى حالتو ،المطابقة
 .التسميـ
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حيث جاء المشرع بقكاعد تنظيمية معينة تنظـ كؿ ما يعرض عمى المستيمؾ مف منتكجات 
 كىذا ما يعرؼ بالمفيكـ الحديث بمطابقة المنتجات كالخدمات. ،كخدمات

ى أساس النصكص الكاردة كبذلؾ نجد أف االلتزاـ بالمطابقة في عقد البيع يقـك عم 
حيث أف المشرع الجزائرم نص في قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش  ،في قكانيف االستيالؾ

منو التي أكدت عمى كجكب مطابقة المنتكجات  11كىذا كفقا لممادة  ،عمى ذلؾ 09-03
المتدخميف مف نفس القانكف  12،  كما ألـز المشرع في المادة 1كالخدمات لممقاييس المعمكؿ بيا 

   .بإثبات مطابقة المنتجات

كبدكره نص  المشرع الفرنسي عمى االلتزاـ بالمطابقة في القانكف االستيالؾ  
ككاف ىذا  ،17/02/2005المعدؿ بقانكف  26/07/1993الصادر في  949/93الفرنسي رقـ 

بنظاـ المتعمؽ 15/5/1999الصادر   1999/44ربي رقـك التعديؿ تماشيا مع  نص التكجيو األ
فنص عمى االلتزاـ بالمطابقة في العالقة بيف البائع كالمستيمؾ في ،البيع كالضماف لممستيمؾ

الخاصة  L211-4كمثاؿ ذلؾ ماجاء بو نص المادة  ،منو 211/18الى  211/1المكاد 
يمتـز   " بضماف مطابقة المبيع لمعقد المفركض عمى عاتؽ البائع لمصمحة المستيمؾ بأنو:

 .2سمـ شيئا مطابقا لمعقد كيضمف عيكب المطابقة المكجكدة عند التسميـ"البائع بأف ي

كيظير مف خالؿ نصكص المكاد الكاردة في قكانيف االستيالؾ كالمتعمقة  
كبمقتضاه  ،أنيا فرضت  ضمانا جديدا عمى عاتؽ البائع الميني لمصمحة المستيمؾ ،بالمطابقة

                                                           

يجب أف يمبي كؿ منتكج معركض لألستيالؾ الرغبات  "لى : ك مف قانكف حماية المستيمؾ  في فقرتيا األ 11نصت المادة  1
المشركعة لممستيمؾ مف حيث طبيعتو كصنفو كمنشئو كمميزاتو االساسية كتركيبتو كنسبة مقكماتو الالزمة كىكيتو ككمياتو 

 ".الناجمة عف استعمالو كقابميتو لإلستعماؿ كاألخطار
2 Article L211-4 dispose que « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et 
répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance 
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de 
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été 
réalisée sous sa responsabilité ». 
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لؾ فإف االلتزاـ بالمطابقة يجد أساسو التشريعي كبذ ،يجب أف يككف الشيئ المبيع مطابقا لمعقد
في تمؾ القكانيف التي نظمت أحكامو مبينة الجزاءات المترتبة عمى البائع المحترؼ في حالة 

 مخالفة تمؾ األحكاـ. 

يمكف كذلؾ تأسيس االلتزاـ  ،كاضافة الى النصكص الكاردة في قانكف االستيالؾ 
ركني عمى أساس المبادئ كالقكاعد العامة في نظرية بضماف المطابقة في عقد البيع االلكت

 .1كمبدأ حسف النية كقاعدة الزاـ المتعاقد بمستمزمات العقد ،االلتزاـ

أف أحكاـ القانكف المدني تمـز البائع بأف يقكـ كفقا لمبّدأ حسف النية بتقديـ مبيع  
المدني الجزائرم عمى مف القانكف  107كىذا طبقا لنص المادة  ،مطابؽ لما اشمؿ عميو العقد

 1134/3أنو " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ عميو كبحسف النية "، كالمقابمة لنص المادة 
 .2مف القانكف المدني الفرنسي

ف بما يحقؽ أك اف مبدأ حسف النية يفرض عمى المتعاقديف مراعاة األمانة كالتع 
فيمـز البائع بالمطابقة  ،ة كسميمةكيضمف تنفيذ العقد بطريقة صحيح ،الثقة بيف المتعاقديف

 .3كيقابمو التزاـ المشترم ببذؿ العناية الالزمة لمتحقؽ مف حالة المبيع كقت التسميـ

كيقتضي مبدأ حسف النية في تنفيذ العقد بأف يمتـز البائع بأف يسمـ المشترم مبيعا   
التجارة االلكتركنية خاصة في مجاؿ  ،الغرض الذم تـ التعاقد مف أجمو أكمطابقا لممكاصفات 

كأنو اكتفى بالبيانات  ،التي يفترض فييا أف المشترم لـ يقـ بالمعاينة المادية لمشيئ المبيع

                                                           

لي مف اتفاقية فيينا لمبيع الدك  35/1في المادة ، كرد االلتزاـ بالمطابقة باالضافة الى نصكص االستيالؾ كالقانكف المدني  1
حيث جاء فييا كجكب تسميـ البائع بضاعة مطابقة لما اتفؽ عميو في العقد المف حيث كميتيا كصفتيا ككيفية تغميفيا  ،لمبضائع

بالبضاعة،,قد جاء نص المادة كمايمي " عمى البائع أف يسمـ بضائع تككف كما اشترطت مطابقة المسندات المتعمقة  ،تعبئتيا أك
 كذلؾ تغميفيا أك تعبئتيا مطابقة ألحكاـ العقد ".كميتيا كنكعيتيا كأكصافيا 

2 Article 1134/3 dispose que  «  Elles doivent être exécutées de bonne foi ». 
 .33.صالمرجع السابؽ ، ،ممدكح محمد عمي مبركؾ  3
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كبذلؾ فإف اخالؿ البائع بالتزامو بالمطابقة يتنافى كمبدأ حسف  ،كالصكرة الكاردة عمى المكقع 
 .كيرتب مسئكليتو ،النية

 ،ـ بالمطابقة مف مستمزمات عقد البيعكاضافة الى مبدأ حسف النية يعد االلتزا 
حيث تقضي العدالة أف يضيفو القاضي الى مضمكف العقد لتحقيؽ التكازف في العالقة العقدية 

الذم ال يتمكف مف  ،كتكفير حماية لممستيمؾ في عقد البيع االلكتركني خاصة ،بيف الطرفيف
شيا غير مطابؽ لممكاصفات فتقـك مسؤكلية البائع اذا سمـ  ،مطابقة المبيع كقت التعاقد

 .المعركضة عبر مكقع  االنترنت

 107كىذا كفقا لنص المادة  ،كبذلؾ يعتبر االلتزاـ بالمطابقة مف مستمزمات العقد 
ؿ أيضا ماىك أك رد فيو كلكف يتنأك مدني جزائرم عمى أنو " ال يقتصر العقد عمى الزاـ المتعاقد بم

الة بحسب طبيعة االلتزاـ". كىي مطابقة لنص المادة مف مستمزماتو كفقا لمقانكف كالعرؼ كالعد
 .1مف القانكف المدني الفرنسي 1135كتقابميا المادة ،مف القانكف المدني المصرم 148/2

 ثانيا:األسس العقدية لحق المشتري في في المطابقة في عقد البيع االلكتروني :
االلتزامات العقدية يقتضي البحث عف األسس العقدية لإللتزاـ بالمطابقة دراسة  
فيعد االلتزاـ بضماف المطابقة التزاما مرتبطا بااللتزاـ بالتسميـ في عقد البيع  ،المرتبطة بو
كال يمكف لمبائع أف ينفذ ىذه  ،ككذلؾ االلتزاـ باالعالـ أثناء مرحمة تنفيذ العقد ،االلكتركني

 .االلتزامات تنفيذا سميما إال إذا نفذ التزامو بضماف المطابقة

فالبائع الميني يعد  ،يتأسس االلتزاـ بالمطابقة كالتزاـ تابع كمكمؿ لاللتزاـ بالتسميـ 
ممزما بأف يسمـ منتكجا مطابقا حتى يتفادل المنازعة حكؿ مسألة المطابقة التي قد يثيرىا 

                                                           

1 Article 1135 dispose que «  Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, 
mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa 
nature ». 
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اـ كانما يبقى ىذا االلتز  ،كما أف االلتزاـ بالتسميـ ال ينقض بالتسميـ المادم لممنتكج ،المستيمؾ
كاليدؼ مف كراء ذلؾ ىك تكسيع مسؤكلية  ،حتى في حالة تسميـ منتكج غير مطابؽ لممكاصفات 

 .1المتدخؿ العقدية الى مرحمة ما بعد التسميـ

كيفرض االلتزاـ بالتسميـ عمى البائع الميني أف يسمـ شيئا مطابقا لما ىك متفؽ عميو في         
، فاذا كاف المبيع عبر االنترنت 2داره كصفاتو كيجب أف يككف مطابقا في نكعو كمق ،العقد

فإف البائع يعتبر مقصرا في التزامو بالتسميـ  متى  باع برنامجا  ،برنامجا مف برامج المعمكمات
 .غير مطابؽ مع البرامج التي تـ االعالف عنيا عبر مكقع الميني عمى االنترنت

سميـ تـ بالتسميـ عمى أساس أنو اذا كاف البيف االلتزاـ بالمطابقة كااللتزا 3كيميز البعض       
فإف االلتزاـ بالمطابقة يأتي ليمـز البائع بأف  ،يعني كضع الشيئ المبيع تحت تصرؼ المشترم

  .أم أف تتكافر المطابقة كاممة ،يقـك بإعطاء تمؾ السمع كفقا لما يفرضو العقد كالقانكف

حيث أف كقت تقدير االلتزاـ  ،لتزاميفغير أف ذلؾ ال يعني االستقالؿ التاـ بيف اال      
ألنو ال يمكف االدعاء بعدـ مطابقة سمعة لـ يتـ  ،بالمطابقة المادية ىك نفسو كقت التسميـ

ـ بالمطابقة مع االلتزاـ بالتسميـ في  أف كالىما يعد التزاما عقديا اكما يتفؽ االلتز  ،تسميميا
 . 4يؿ تنفيذهبتحقيؽ نتيجة ينشاف مف عقد البيع كييدفاف الى تسي

فإنو اذا قاـ البائع  ،كبخصكص اعتبار االلتزاـ باالعالـ كأساس لإللتزاـ بضماف المطابقة       
ككاف المشترم حسف النية  ،بتقديـ بيانات ككمكاصفات معينة لممشترم عف حقيقة السمعة المبيعة

                                                           

 .49.صالمرجع السابؽ، ،كلد عمر طيب  1
 .253 .صالمرجع السابؽ، ،أشرؼ  محمد مصطفى أبك حسيف  2

 .17.ص المرجع السابؽ، ،جماؿ محمكد عبد العزيز  3

 .39.صالمرجع السابؽ، ،مدكح محمد عمي مبركؾم  4
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فإف تمؾ  ،التعاقد يا لو فيسكيعد ذلؾ دافعا أسا ،، يعتقد بصكرة مقبكلة صحة تمؾ البيانات1
 البيانات كالمعمكمات تدخؿ في النطاؽ العقدم. 

كيعمؿ عمى جعؿ تمؾ  ،كيقكـ  البائع بتنفيذ التزامو في مثؿ ىذه الحاالت عينا          
بحيث يرجع حؽ المشترم في رفع دعكل التنفيذ  ،البايانات كالمعمكمات مطابقة مع حقيقة الكاقع

مطابؽ لتمؾ البينات كالمكاصفات الى االثر االجبارم لإللتزاـ  العيني لممطالبة بتسميـ شيئ
 .باالعالـ

فإف ىذا األخير يعتبر  ،كألف االلتزاـ بالمطابقة يتأسس كالتزاـ تابع كمكمؿ لإللتزاـ بالتسميـ      
 كمف ثـ فيك يجد أساسو في القكاعد التي تحكـ االلتزاـ بالتسميـ الكاردة ،أساسا لإللتزاـ باالعالـ

حيث يمتد التزاـ البائع عند تسميمو  ،مدني فرنسي 1615مدني جزائرم كالمادة  364في المادة 
كيفيات  أك ،الشيئ المبيع الى اعالـ المشترم بكافة البيانات الضركرية الخاصة بمكاصفاتو

 .2استعمالو

 ،تنفيذ العقدغير أف االختالؼ يظير في أف كال مف االلتزاـ بالتسميـ كالمطابقة يتعمقاف ب     
في حيف نجد أف االلتزاـ باالعالـ ينشأ بيدؼ تنبيو المشترم كتنكير ارادتو انطالقا مف المرحمة 

 .التي تسبؽ التعاقد كحتى أثناء تنفيذ العقد

ذلؾ أنو يترتب عدـ  ،كما يختمؼ االلتزاـ بالمطبقة عف االلتزاـ باالعالـ مف حيث الجزاء       
كيسقط  ،بحيث يجكز لو كحده التمسؾ باالبطاؿ ،عقد لإلبطاؿ لمصمحتواعالـ المشترم قابمية ال

                                                           

اذا أف حسف النية يفترض عمى كؿ متعاقد منذ  ،ض  في العقد بحسف النيةأك اف مف بيف أسس االلتزاـ باالعالـ االلتزاـ بالتف  1
عمقة بالعقد المراد تنفيذه البيانات كالعممكمات المت فيطمعو عمى كافة ،لى أف يتخذ مكقفا ايجابيا اتجاه  المتعاقد االخرك المحظة األ

خاصة في ظؿ عدـ التعادؿ الظاىر في المعمكمات التي يحكزىا الطرفاف كالذم نتج بدكره عف التعقيد الفني المتزايد في العقكد 
المرجع  ،أشرؼ  محمد مصطفى أبك حسيف الحديثة التي يتـ ابرامو غالبا بيف شخص محترؼ كاخر مستيمؾ،

 .131.صالسابؽ،
 .93.ص المرجع السابؽ، ،يحساني عم 2
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أم مف الكقت الذم يعمـ فيو  ،ىذا الحؽ خالؿ ثالث سنكات مف كقت زكاؿ سبب االبطاؿ
 .المشترم بالمبيع بعد العقد

كما يحؽ لممشترم طمب التعكيض عف الضرر الذم اصابو بسبب االخالؿ بااللتزاـ  
بينما يحؽ لممشترم طمب  ،حيث يعد االخالؿ بااللتزاـ خطأ تقصيريا ،دباالعالـ كقت التعاق

 .الفسخ لعدـ التنفيذ مع التعكيض في حالة اخالؿ البائع بالتزامو بالمطابقة أكالتنفيذ العيني 

جو التفرقة السابقة بيف االلتزاـ باالعالـ كااللتزاـ أك أف  1كيرل جانب مف الفقو المصرم     
حيث تعد المعمكمات كالمكاصفات المقدمة مف البائع  ،في االرتباط بيف االلتزاميفبالمطابقة ال تن

كذلؾ ألف البيانات كالمكاصفات التي قدميا البائع لممشترم ىي التي  ،ىي أساس تقدير المطابقة
 .حددت حالة الشيئ المبيع

ـ سيؤدم الى التقميؿ كما أف اقامة االلتزاـ بضماف المطابقة عمى أساس االلتزاـ باالعال        
خاصة في مجاؿ التجارة  ،كيحكؿ دكف تقديـ البائع لبيانات خاطئة ،مف صكر الدعاية الكاذبة

كألف البائع الميني  سيمتـز بتسميـ  ،االلكتركنية  التي تنعدـ فييا المعينة المادية لمشيئ المبيع 
كيا لإللتزاـ بضماف كعمى ذلؾ يصمح االلتزاـ باالعالـ أف يككف أساسا ق ،شيئ مطابؽ 

  .المطابقة

 

 

 

                                                           

 .39.صالمرجع السابؽ، ،ممدكح محمد عمي مبركؾ  1
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 الفرع الثالث

 مضمون المطابقة
 ،يختمؼ مضمكف المطابقة تبعا إلختالؼ الصكرة التي يمكف أف تتكاجد فييا 

نص المشرع عمى أف يجب عمى البائع  ،مف القانكف المدني الجزائرم 365كطبقا لنص المادة 
كما  ،نقصاف كىك ما يعرؼ بالمطابقة الكمية كأتسميـ المقدار المتفؽ عميو في العقد دكف زيادة 

بأف يمكنيما أف  ،في حالة تخمؼ الصفة المتفؽ عمييا بيف المتعاقديف   379نص في المادة 
كىك مايعرؼ  ،يتفقا عمى أف يحدد المشترم بعض مكاصفات السمعة التي يرغب في اقتنائيا

 .بالمطابقة الكصفية

مع االشارة في كؿ مرة  لألحكاـ  ،ييا الكصفية  كالكميةؿ المطابقة في صكرتأك كفيما يمي سنتن
 .التي قد تثير اشكاالت  في عقد البيع االلكتركني

 ال : المطابقة الوصفية أو 
 ،يتطمب االلتزاـ بالمطابقة لممكاصفات مف البائع تسميـ نفس السمع المتفؽ عمييا في العقد

كىذا  ،د بصفة دائمة الستعماؿ ذلؾ  المبيعكما يمتـز البائع بتسميـ ممحقات المبيع  ككؿ ما أع
مف القانكف المدني بنصيا ) يمتـز البائع بتسميـ الشيئ المبيع لممشترم  364كفقا لنص المادة 

 في الحالة التي كاف عمييا كقت البيع (. 

 ،غير أف التطكر التكنكلكجي الذم صاحب انتاج السمع جعميا تتميز بقدر مف التعقيد
كما أف المنتجيف  ،صاؼ التي يأمؿ تكافرىا في السمعةك لمستيمؾ تحديد األيصعب معو عمى ا

فيقكمكف  ،يسعكف الى العبث بتمؾ الصفات عند التسميـ ،بطبيعة احترافيـ في مجاؿ المعاممة
 .1كذلؾ لزيادة الربح ،بكضع سمع تحت تصرؼ المشترم ذات صفات أقؿ جكدة

                                                           

 .706.صالمرجع السابؽ، ،عمر محمد عبد الباقي  1
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صاؼ كبيانات لمسمعة أك راـ العقد  بمقتضى كفي عقد البيع االلكتركني يقكـ المشترم باب
كتكضع عمى المكقع  ،كذلؾ دكف المعاينة المادية لمسمعة ،يجدىا عمى المكقع الخاص بالبائع

فإذا قدـ البائع سمعة تختمؼ عف  ،نماذج لسمع يختار منيا المشترم السمعة التي يرغبيا
 .بقة الكصفيةيككف بذلؾ مخال بالتزامو بالمطا ،المكاصفات المتفؽ عمييا

فيؿ يتـ ذلؾ مف خالؿ العقد صراحة  ،كيثكر التساؤؿ عف كيفية تحديد المطابقة الكصفية
 أـ أنو يمكف االلتجاء الى طريقة ضمنية  لتحديد تمؾ المطابقة ؟ ،

 : حالة وجود اتفاق خاص عمى مواصفات المبيع1
فيجب أف  ،المبيعصاؼ معينة في أك فإذا كجد اتفاؽ بيف البائع كالمشترم عمى تحديد 

كيعد ذلؾ تطبيقا لقاعدة العقد شريعة  ،صاؽ المبيع عند التسميـأك صاؼ مع ك تتفؽ ىذه األ
 .1مف القانكف المدني الجزائرم 106المتعاقديف المنصكص عمييا في المادة 

كىي  ،كقد تتعمؽ  مطابقة المبيع لمبيانات كالمكاصفات بالكضع القانكني لمشيئ المبيع 
شخصية  أكحقكؽ عينية  أكأعباء  أكلة  تبيف اذا ما كاف خاليا مف أية تكاليؼ في ىذه الحا

كيدخؿ في ذلؾ االجراءات كاألشكاؿ االدارية الضركرية التي يجب عمى  ،محمال بيا أكلمغير 
 المشترم اتخاذىا حتى يستطيع استعماؿ الشيئ المبيع. 

                                                           

بشأف البيع الدكلي لممنقكالت المادية عمى تمؾ القاعدة بشأف تحديد  المطابقة الكصفية  1964نصت اتفاقية الىام لعاـ   1
اذا تـ تسميـ شيئ ال يتكافر فيو المكاصفات  ،يتحقؽ عدـ المطابقة الكصفية "نيا عمى أنو م 33عدما نصت في المادة  ،صراحة

كاف ىناؾ   1964صدكر اتفاقية الىام عند مع االشارة ىنا أنو  ". ضمنا في العقد أككالخصائص المنصكص عمييا صراحة 
بمجنة االمـ المتحدة لقانكف التجارة الدكلية مما حدل  ،اقباؿ ضعيؼ عمى تمؾ االتفاقية مف جانب أعضاء االسرة الدكلية

UNCITRAL  كمف ناحية أخرل  ،لكيات عمميا البيع التجارم الدكليأك ككاف عمى رأس  ،1974لى دكراتيا عاـ أك الى عقد
كبذلؾ صدرت اتفاقية االمـ  ،كعمؿ اتفاقية جديدة تشجع الدكؿ عمى قبكؿ تطبيقيا ،1964اعادة النظر في اتفاقيات الىام 

كالتي استميمت أحكاميا مف مختمؼ  ،بقكاعدىا المادية المكحدة 1980المتحدة بشأف  عقكد البيع الدكلي أم اتفاقية فيينا 
 .02.صالمرجع السابؽ، ،جماؿ محمكد عبد العزيز ،االنظمة القانكنية
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كاالتفاؽ  ،ع المادم لمشيئ المبيعكما قد تتعمؽ تمؾ المطابقة لمبيانات كالمكاصفات بالكض
 ،ذلؾ أف الخكاص المادية لممبيع مف حيث مككناتو كأجزائو الداخمية ،عمى كمية كجكدة المبيع

كغيرىا مف المكاصفات المادية  يتكقؼ عمييا مدل صالحية المبيع لإلنتفاع بو كتحقيؽ الغرض 
ة جيدة حتى كلك لـ يكف كذلؾ أثناء منو، ك يمكف لممتعاقديف أف يتفقا عمى تسميـ المبيع في حال

 .1في حالة مطابقة لما اتفقا عميو بمكجب شرط خاص أك  ،التعاقد

كيختمؼ مضمكف المطابقة الكصفية في حالة اتفاؽ الطرفيف عمى أف يككف تعييف المبيع 
فقد اعتبر  ،صافو عمى أساس عينة يقكـ البائع بتقديميا لممشترم كيتـ االتفاؽ عمى أساسياأك ك 
مف خالؿ نص  ،الجزائرم العينة كسيمة يتحدد بمقتضاىا مضمكف المطابقة الكصفيةلمشرع ا

كما  ،صاؼ المبيعأك فمف خالؿ العينة يتـ معرفة  ،2مف القانكف المدني الجزائرم 353المادة 
اعتبر المشرع المصرم بدكره العينة كسيمة يتحدد بمقتضاىا مضمكف المطابقة الكصفية كذلؾ 

 مدني مصرم. 240لمادة مف خالؿ نص ا

ذلؾ أف البائع  ،كييدؼ العمؿ بالبيع بالعينة الى تقيميؿ احتمالت اضرار البائع بالمستيمؾ
كىك يضع في ذلؾ  ،لقرب انتياء مدة صالحيتيا أكقد يرغب أف يتخمص مف سمعة لكسادىا 

لصفات ؿ غير ميتـ بما قد يصيب المستيمؾ مف أضرار كأثر لتخمؼ اك مصمحتو في المقاـ األ
 .3التي مفّ أجميا أقبؿ المسستيمؾ عمى التعاقد

                                                           

ز لممتعاقديف أف يتفقا عمى تسميـ المبيع اذا يجك  ،ال يعد تسميـ  المبيع في الحالة التي كاف عمييا كقت البيع مف النظاـ العاـ  1
فاذا اتفقا عمى تسميمو في حالة جيدة حتى كلك لـ  ،في حالة مطابقة لما يتفقاف عميو بمكجب شرط خاص أك ،،في حالة جيدة

ذا لـ يمتـز البائع فا ،متـز البائع في ىذه الحالة بتحسيف حالة المبيع كبتقديمو بحالة جيدة كقت التسميـيف  ،يكف كذلؾ أثناء التعاقد
 .153.ص المرجع السابؽ، ،امزكز لطيفة ،يمكف لممشترم الرجكع عميو بالضماف أ م بالمطالبة بالتنفيذ العيني ،بذلؾ
ذا تمفت العينة  "مف القانكف المدني عمى أنو  353تنص المادة   2  أكإذا انعقد البيع بالعينة يجب أف يككف المبيع مطابقا ليا كا 

غير مطابؽ  أكأف يثبت أف الشيئ مطابؽ  ،مشتريا أكحد المتعاقديف كلك دكف خطأ كاف عمى المتعاقد بائعا ىمكت في يد أ
 ".لمعينة 

 712ص المرجع السابؽ، ،عمر محمد عبد الباقي 3
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كأف الجزاء عمى عدـ مطابقة  ،كيعد البيع بالعينة بيعا باتا غير معمؽ عمى شرط 
المبيع لمعينة ىك الجزاء المقرر في القكاعد العامة عف اإلخالؿ بأحد االلتزامات الناشئة عف 

كقد قضت محكمة  ،إخالال بالتسميـ المطابؽ شيئ المقدـ لممبيع يعدلكأف عدـ مطابقة ا ،العقد
النقض المصرية أف بعدـ برائة ذمة البائع إال بتقديـ بضائع تطابؽ العينة التي جرل التعاقد 

 .1عمييا 

أم ىؿ يمكف أف  ،كقد يثار التساؤؿ ىنا بالنسبة لعقد البيع االلكتركني محؿ الدراسة 
 أكتسطيع شبكة االنترنت أف تكفر لممشترم عينة  أم ىؿ ،يتـ البيع بالعينة عبر شبكة االنترنت

 النمكذج ؟ أكنمكذجا إلعتباره بيعا بالعينة 

بأنو اذا تـ التسميـ بذلؾ فإنو عمى المشترم عبر االنترنت أف  2يرل جانب مف الفقو 
األمر  ،يطابؽ المبيع مع العينة التي ىي أيضا سكل تصكير كتكصيؼ لممبيع عبر الشاشة

أما عف مكاصفات المبيع كقدرتو عمى  ،عمى مطابقة شكمية أكثر منيا جكىرية الذم قد ينطكم
 .تحقيؽ غاية المشترم فمف تستطيع العينة الكفاء بيا عبر شبكة االنترنت

فإذا رال المشترم  ،كما أف مسألة المطابقة نجدىا مقصكرة عمى كقت تسمـ المبيع  
دكف الكقكؼ عمى مدل مطابقتو  ،مية فقطالمبيع كجب عميو أف يتخذ قراره مف الناحية الشك

فإذا استعمؿ المشترم المبيع ثـ ظير أنو  ،التي ال تتحقؽ اال باالستعماؿ ،المكضكعية أيضا
لـ يكف لو سكل الرجكع عمى البائع بدعكل  ،غير مطابؽ لإلستعماؿ المخصص لو أكمعيب 

 .العيب الخفي اذا تكافرت شركطيا

                                                           

كقد اعتبرت محكمة النقض المصرية أنو مف الخطأ القكؿ بأنو اذا امتنع عمى البائع أف يحصؿ عمى بضاعة مف العينة   1
أف البائع يجب عميو أف يسمـ المبيع مطابقا  "اذ حكمت بما يمي  ،المتعاقد عمييا كاف عميو أف يكرد ما يستطيع الحصكؿ عميو

طعف  1959اكتكبر 15نقض  ".لمعينة المتفؽ عمييا كأف البائع الذم لـ يؼ بيذا االلتزاـ ليس لو أف يطالب المشترم بالثمف 
 155ص بؽ،المرجع السا ،، امازكز لطيفة222

 351ص المرجع السابؽ، ،عمر خالد الزريقات  2
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 عمى مواصفات المبيع حالة عدم وجود اتفاق خاص  -.2
أم أنو قد يغفؿ المتعاقديف  ،كفي حالة عدـ كجكد اتفاؽ خاص عمى مكاصفات المبيع

 أككقد يحيمكف ذلؾ الى بعض األعراؼ السارية  ،درجة جكدتو أكعمى تحديد حالة المبيع 
ع معينا كفي ىذه الحالة يجب التفرقة مابيف اذا ما كاف المبي ،القكاعد القانكنية المكممة في ذلؾ

كـ قد يتدخؿ المشرع بكضع قكاعد امرة كماىك الحاؿ في قكانيف  ،معينا بالنكع أكبالذات 
 .االستيالؾ كىـك سنبينو فيما يمي

 تطبيق القواعد العامة  -أ

ففي الحالة التي يككف فييا المبيع شيئا معينا بالذات فإنو يجب عمى البائع أف يسمـ 
كىذا كفقا لنص المادة  ،كطبقا لممكاصفات المحددة في العقد ،الشئ ذاتو المتفؽ عميو في العقد

مدني جزائرم كالتي تنص عمى أنو " يمتـز البائع بتسميـ الشيئ المبيع لممشترم في الحالة  364
كال يمكف لمبائع أف يسمـ  ،1مدني فرنسي 1614التي كاف عمييا كقت البيع "، كالمقابمة لممادة 

ال ترتبت  ، لو حتى كلك كاف أفضؿ مف الشيئ المتفؽ عميومقابال أكالمشترم بديال عنو  كا 
 .مسؤكليتو عف االخالؿ بااللتزاـ بضماف المطابقة

اف الشيئ المعيف بالذات ككقاعدة عامة يجب اف يسمـ مطابقا تماما لممكاصفات 
ف فيجب أف تكك  ،كيظؿ البائع مسؤكال عف أم تغييرات تطرأ عمى الصفة التي كعد بيا ،التعاقدية

كىذا عمى  ،المطابقة تستند الى الشيئ نفسو الذم كاف محؿ نظر طرفي العقد لحظة ابرامو 
 .2حيث يمكف استبداؿ السمعة غير المطابقة بأخرل مطابقة ،خالؼ االشياء المثمية

                                                           
1
 Article 1614 dispose que «  La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment 
de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur ». 

 .59 .صالسابؽ،المرجع  ،جماؿ محمكد عبد العزيز  2
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أم يمتـز البائع  ،فإذا كاف محؿ المبيع معينا بالذات ككاف يسكتجب تسميمو بحالتو
كاف أحسف  أكيا لو في القيمة أك يع البائع تسميـ شيئ اخر كلك كاف مسفال يستط ،بتسميمو بذاتو

الشيئ  مف القانكف المدني الجزائرم بنصيا عمى مايمي " 276كىذا طبقا لنص المادة  ،منو قيمة
فال يجبر الدائف عمى قبكؿ شيئ غيره كلك كاف  ،المستحؽ أصال ىك الذم يككف بو الكفاء

 كانت لو قيمة أعمى". كأيا لو في القيمة أك الشيئ مس

 ،كبذلؾ يجب لتحقؽ المطابقة في الشيئ القيمي أف يسمـ البائع ذات الشيئ المتفؽ عميو  
فإذا تبيف كقت التسميـ أف ىناؾ اختالؼ بيف الشيئ المسمـ بالفعؿ كما كاف متفقا عميو في العقد 

لإلستعماؿ لمغرض كاف الشيئ غير صالح  أك ،مف حيث ذاتية الشيئ المبيع كخكاصو المادية
سعة مما كاف متفقا عميو في  أككما لك كاف جياز الكميكتر المبيع أقؿ كفاءة  ،المخصص لو

 .1ترتبت مسؤكلية البائع العقدية إلخاللو بااللتزاـ بضماف المطابقة ،العقد

كاذا كاف الشيئ المبيع مثميا معينا بالنكع فإنو يجب أف يككف مطابقا لممكاصفات 
كجب ىنا عمى  ،مف حيث الكمية كالنكع كدرجة الجكدة  ،تفؽ عمييا في العقدكالخصائص الم

البائع أف يسمـ شيئا أصميا مف نفس الطراز كطريقة الصنع كالصدر كالمنشأ كال يعفي البائع مف 
 . 2المسؤكلية إال اذا كاف الشيئ المبيع مطابقا تماما لممكاصفات التعاقدية

بأف لتحديد  1988ؿ ديبسمبر أك ي حكـ ليا بتاريخ كقد قضت محكمة النقض الفرنسية ف
يجب االخذ بعيف االعتبار في ذلؾ كؿ  ،نطاؽ االلتزاـ بتسمـ المبيع معيف بالنكع كمطابقتو

 . 3ذلؾ الخصائص الجمالية خصائص الشيئ المبيع المنصكص عمييا في عقد البيع بما في

                                                           

 .75.صالمرجع السابؽ، ،ممدكح محمد عمي مبركؾ  1
 مف القانكف المدني الجزائرم  276راجع في ذلؾ المادة   2

3 Cass 1er civ du 1-12-1988.Bull.Civ.I.N 325 , p.233. 
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فإذا لـ  ،رجة جكدة معينةكقد يحدث أف يتفؽ المتعاقداف عمى أف يككف المبيع مف د
فيرل جانب مف الفقو  ،يستطع البائع الكفاء بالتزامو النعداـ ىذه الدرجة مف الجكدة المشترطة

ال كاف معنى ذلؾ امكانية البائع تعديؿ  ،ىنا أنو يجب السماح لممشترم فسخ العقد 1الجزائرم كا 
المتعاقديف المنصكص عمييا في المادة العقد بارادتو المنفردة كيعد ىذا انكارا لقاعدة العقد شريعة 

 .مف القانكف المدني الجزائرم 106

كفي حالة ما اذا عيف المتعاقديف مقدار المبيع فإنو يجب عمى البائع أف يسممو لممشترم 
فإذا ظير  ،كيجب أف تتكافر المطابقة مف حيث الكـ كالكيؼ ،بقدره المتفؽ عميو في العقد

كاف لممشترم  ،الضمنية في العقد أكفعؿ كالبيانات الصريحة اختالؼ بيف الشيئ المسمـ بال
 .2الحؽ في الرجكع عمى البائع بدعكل عدـ المطابقة

المنتج  أكيستطيع المستيمؾ أف يعايف مكاصفات السمعة  ،كفي مجاؿ التجارة االلكتركنية
فيجد  ،عف طريؽ جيازه المتصؿ بشبكة االنترنت ،الذم يرغب في شرائو كيرل صكرتو

ض عمى شركط البيع كالحصكؿ أك لمستيمؾ نفسو في عالقة مباشرة مع البائع تمكنو مف التفا
 .عمى المعمكمات المتعمقة بصفات المنتكج كتاريخ التسميـ

صاؼ السمعة أك كألف المستيمؾ المتعاقد عبر االنترنت يقكـ بالشراء استنادا الى عرض 
مما ال يمكنو مف االتصاؿ  ،3ع رؤيتيا فقط المنتج المبيع عبر شاشة االنترنت  الذم يستطي أك

ؿ ذات أك خاصة كأف العرض غالبا ما ال يتن ،الكشؼ الحسي لممنتج المبيع أكالمادم بالسمعة 
                                                           

 .173.صالمرجع السابؽ، ،أمازكز لطيفة  1
 .77.صالمرجع السابؽ، ،ممدكح محمد عمي مبركؾ  2
فإذا ما رأل  ،ثكر التساؤؿ حكؿ مفيـك الرؤية عبر شاشة الحاسب يحبث  ،ح ىنا مشكؿ رؤية المبيع عبر االنترنتيطر   3

 يا الرؤية الحسية خارج الشبكة، أـ يجب في ،فيؿ تعد كافية لمعرفة مكاصافاة المبيع ،المشترم صكرة المبيع عبر شبكة االنترنت
أما القكؿ بأف الرؤية  ،طكم عمى مصادرة لحؽ المستيمؾ في اعماؿ خياره عند التسميـتن ،فالقكؿ بأف الرؤية عبر الشاشة كافية

يجب أف تنصرؼ الى رؤية الشيئ المبيع حسيا عمى الكاقع خارج شبكة االنترنت يعني عدـ االعتراؼ بفعالية االنترنت ككسيمة 
عمر  ،براـ العقد كعدـ قبكليا ككسيمة صالحة لتنفيذهكىنا تظير التفرقة بيف قبكؿ االنترنت ككسيمة صالحة إل ،مستخدمة لمتعاقد
 .349.صالمرجع السابؽ، ،خالد الزريقات
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فأنو يثبت لممشترم المستيمؾ الحؽ في  ،صافوك بؿ يرد عمى نمكذج مصكر لو كأل ،المبيع
 .مطالبة البائع بضماف المطابقة كتسميمو شيئا مطابقا

صاؼ المبيع المعركضة أك ا يتـ رؤيتو عبر االنترنت مف طرؼ المشترم مف اف م 
صاؼ المبيع فييا أك كقد تككف  ،أم قد يككف نمكذجا اخر مصكرا ،حقيقية أكقد تككف مزيفة 

 ،فصعكبة التمييز بيف ما عرض عمى االنترنت ،تطابؽ شكمي فقط لما تـ تعرضو عمى الشبكة
كذلؾ الستعماؿ معظـ الباعة المحترفيف إلعالنات الكتركنية  ،كما تـ تسميمو ىي كاقعة مؤكدة

كبعد تعاقده نادرا ما تتحقؽ تمؾ  ،غير حقيقية لمتأثير عمى المستيمؾ ليقبؿ عمى التعاقد أك
 .1المطابقة المنتظرة في المبيع

كنجد في المقابؿ أف البائع عبر شبكة االنترنت يمتـز بأف يسمـ المشترم المستيمؾ شيئا 
ال ترتبت مسؤكليتو عف االخالؿ  ،ا لمبيانات كالمكاصفات المعركضة عمى االنترنتمطابق كا 

 .2بااللتزاـ بضماف المطابقة

 تدخل المشرع بموجب قواعد امرة : -ب

ال تسرم االحكاـ السابقة المتعمقة بتحديد مكاصفات المبيع كدرجة جكدتو في حالة كجكد  
كمف ذلؾ ما نص عميو  ،رىا في الشيئ المبيعقكاعد امرة تحدد مكاصفات معينة يجب تكاف

حيث أنو يفرض  ،03-09المشرع الجزائرم في قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش  رقـ 
بمكجبو الزامية مطابقة جميع المنتكجات كالخدمات المعركضة لإلستيالؾ لمرغبات المشركعة 

                                                           

 .363.ص، المرجع السابؽ،معزكز دليمة  1
 .105.صالمرجع السابؽ، ،ممدكح محمد عمي مبركؾ  2
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حية كالسالمة كاالمف الخاص كلمشركط المتضمنة في المكائح الفنية كالمتطمبات الص ،لممستيمؾ
 .1بو

أم أف يككف المنتكج  ،كيجب أف تتكافر في المبيع المكاصفات التي تتماشى مع طبيعتو  
النظاـ الذم يحقؽ كضع  أككالمقصكد بالتقييس ىنا ىك األسمكب  ،مطابقا لممكاصافات القياسية

كطرؽ التشغيؿ كاالداء المكاصفات القياسية التي تحدد الخصائص كاالبعاد كمعايير الجكدة 
كما يشمؿ التقييس تكحيد  ،لممنتجات مع تبسيط كتكحيد أنكاعيا كأجزائيا عمى قدر اإلمكاف

الطرؽ كاالساليب التي تتبع عند الفحص كاالختبار لمتأكد مف مطابقة السمع كالمنتجات 
 .  2لممكاصفات المعتمدة 

المؤرخ  04-04ره لمقانكف رقـ كقد أخذ المشرع الجزائرم بنظاـ التقييس مف خالؿ اصدا
كنص عمى الييئات المكمفة بالتقييس بمكجب المادة  ،3المتعمؽ بالتقييس 20/06/2004في.

المتعمؽ بتنظيـ  06/12/2005المؤرخ في  464-05مف المرسـك التنفيذم  رقـ  4الثانية 
                                                           

1
لرغبات المشركعة ا ،يجب أف يمبي كؿ منتكج معركض لإلستيالؾ "عمى أنو  03-09مف القانكف رقـ  11تنص المادة   

لممستيمؾ مف حيث طبيعتو كصنفو كمنشئو كمميزاتو االساسية كتركيبتو كنسبة مقكماتو الالزمة كىكيتو ككمياتو كقابميتو 
كما يجب أف يستجيب المنتكج لمرغبات المشركعة لممستيمؾ مف حيث مصدره  ،لإلستعماؿ كاالخطار الناجمة عف استعمالو

يزات التنظيمية مف ناحية تغميفو كتاريخ صنعو كالتاريخ االقصى إلستيالكو ككيفية استعمالو كشركط كالنتائج المرجكة منو كالمم
 ".حفظو كاالحتياطات المتعمقة بذلؾ كالرقابة التي أجريت عميو

ت كيعرؼ التقييس بحسب مكضكعو بأنو عبارة عف كضع كثائؽ مرجعية تتضمف حمكال لمشاكؿ تقنية كتجارية تتعمؽ بالمنتجا  2
قركاش .كاالمكاؿ كالخدمات التي تطرح بشكؿ متكرر في العالقات االقتصادية كالعممية كاالجتمعاعية لمشركاء كالمتعامميف

 ،مطابقة المنتكجات كالخدمات لممكاصفات التقنية كالمقاييس القانكنية كضمانة لحماية المستيمؾ في القانكف الجزائرم ،رضكاف
المجمد  ،الخامسة ةالسن ،بجاية ،جامعة عبد الرحماف ميرة كني، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،مجمة االكاديمية لمبحث القانال

 236-235ص ،01عدد ،2014 ،09

 2004يكنيك  27المرخة في  41ج ر عدد  ،المتعمؽ بالتقييس20/06/2004المؤرخ في  04-04القانكف رقـ   3
 تعمؽ بتنظيـ التقييس كسيره تعد أجيزة لمتفتيش كمايمي :الم 05/464حسب نص المادة مف المرسـك التنفيذم   4

 المجميس الكطني لمتقييس 
 المعيد الجزائرم لمتقييس  

 المجاف التقنية الكطنية
 الييئات ذات النشاطات التقيسية 
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لمكائح الفنية  مطابقة ،كتتمثؿ كسائؿ التقييس في كسيمتيف لتحقيؽ المطابقة ،1التقييس كسيره
-04مف القانكف  13ك  12ك  11ك 10كىذا كفقا لنض المكاد  ،كمطابقة لممكاصفات الكطنية

 .المذككر أعاله 04

كفي ىذا الصدد كحرصا عمى مطابقة المنتكجات كالخدمات التي تعرض لإلستيالؾ 
لمطابقة نص المشرع عمى اجراء ييدؼ الى تقييـ ا ،لممتطمبات الخصكصية المتعمقة بالمنتكج
الذم عرؼ في 2 06/12/2005المؤرخ في  05/465كذلؾ بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ 

نص المادة الثانية منو تقييـ المطابقة بأنو " اجراء ييدؼ الى اثبات أف المتطمبات الخصكصية 
شخص تـ احتراميا  كتشمؿ نشاطات كالتجارب كالتفتيش  أكنظاـ  أكمسار  أكالمتعمقة بمنتكج 

 ياد عمى المطابقة كاعتماد ىيئات تقييـ المطابقة ".كاالش

كما يتبيف مف استقراء النصكص القانكنية المتعمقة بحماية المستيمؾ كبالخصكص 
أنو كمف أجؿ ضماف مطابقة المنتجات  ،المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 09/03القانكف 

المتدخؿ الذم  أكى يمارسيا المحترؼ لك األ ،أف ىناؾ نكعيف مف الرقابة ،لممقاييس المعمكؿ بيا
مف  12كيسمى ىذا النكع مف الرقابة بالرقابة الذاتية كفقا لنص المادة  ،يضع السمعة لإلستيالؾ

 .033-09القانكف 

                                                                                                                                                                                           

 الكزارات ضمف نشاطاتيا في اعداد المكائح الفنية 
 11الصادرة في  80المتعمؽ بتنظيـ التقييس  ج ر رقـ  16/12/2005المؤرخ في  464-05المرسـك التنفيذم رقـ   1

 .2005ديسمبر 
 .11/12/2005الصادرة بتاريخ  80ج ر ععد   2
يتعيف عمى كؿ متدخؿ اجراء رقابة  "المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش عمى أنو  03-09مف القانكف  12تنص المادة   3

اـ التشريعية كالتنظيمية السارية المفعكؿ، تتناسب ىذه الرقابة مع طبيعة مطابقة المنتكج قبؿ عرضو لإلستيالؾ طبقا لألحك
العمميات التي يقـك بيا المتدخؿ حسب حجـ كتنكع المنتكجات التي يضعيا لإلستيالؾ كالكسائؿ التي يجب أف يمتمكيا مراعاة 

تي يجرييا االعكاف المنصكص عمييـ في إلختصاصو كالقكاعد كالعادات المتعارؼ عمييا في ىذا المجاؿ، ال تعفي الرقابة ال
مف ىذا القانكف المتدخؿ مف الزامية التحرم حكؿ مطابقة المنتكج قبؿ عرضو لإلستيالؾ طبقا لألحاؾ التنظيمية  25المادة 

 السارية المفعكؿ ".
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فبراير 12المؤرخ في  92/65كاعماال لمرقابة الذاتية أصدر المشرع المرسـك التنفيذم رقـ 
كذلؾ مف اجؿ تحديد طرؽ  ،المستكردة أكة محميا المتعمؽ بمراقبة المكاد المنتج 1 1992

المستكردة كتحديد مدل مطابقتيا لممقايييس  أككاجراءات مراقبة مطابقة المنتكجات المحمية 
 كذلؾ قبؿ عرضيا لمسكؽ.   ،المعتمدة كالمكاصفات القانكنية كالتنظيمية التي تتعمؽ بيا

كىي الرقابة االدارية كالتي تقـك بيا  تقـك رقابة مكممة ليا ،كالى جانب الرقابة الذاتية
المتعمؽ بحماية المستيمؾ عمى أنو  03-09مف قانكف  29حيث نصت المادة  ،جيات مختصة

يمكف ألعكاف قمع الغش القياـ بأية كسيمة كفي أم كقت كفي جميع مراحؿ عممية عرض 
 .بيااالستيالؾ برقابة مطابقة المنتكجات بالنسبة لممتطمبات المميزة الخاصة 

دكر ضبط ادارم يتمثؿ في الكقاية مف جرائـ  ،2كيككف ألعكاف قمع الغش دكر مزدكج 
كدكر الضبط  ،الغش كالتميس باتخاذ التدابير التحفظية كالكقائية عف طريؽ التحقيؽ كالتحرم

القضائي المتمثؿ في تحرير المحاضر حكؿ كقائع الغش كالتدليس كاجراء الخبرة التي تنتيي 
 الجزائية. بالمتابعة 

 ثانيا:المطابقة الكمية 
قد يعجز المستيمؾ عف التأكد بمفرده مف مدل مطابقة السمعة لممكاصفات في صكرتيا  

زاف بعض أك االمر الذم يفرض تحديد   ،خاصة في ظؿ التطكر الصناعي الحاصؿ ،الكمية
مؾ أما فيما بيدؼ تحقيؽ حماية مكضكعية لممستي ،كقدر العناصر الداخمة في تككينيا ،السمع

ما فيما يتعمؽ بأمكالو  ،يتعمؽ بسالمتو كصحتو  كا 

                                                           

المؤرخ في  93/74كالمعدؿ كالمتمـ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  1992فبراير 19الصادرة بتاريخ  13ج ر عدد   1
06/02/1993. 
االعكاف المؤىميف باجراء الرقابة االدارية كىـ ضبط الشرطة القضائية كاالعكاف  03-09مف قانكف  25حددت المادة   2

 .االخريف المرخص ليـ بمكجب نصكص خاصة بيـ كأعكاف قمع الغش التابعكف لمكزارة المكمفة بحماية المستيمؾ
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تمثؿ الكمية مف السمع التي يستمميا المشترم في األصؿ الكمية المنصكص عمييا في 
ينبغي أف يكضع في الحسباف طبيعة البضائع  ،فإذا كانت الكمية أقؿ مما ىك متفؽ عميو ،العقد

بأف اختالؼ الكـ 1لذلؾ ىناؾ مف يرل  ،طة بياكمف ناحية أخرل المخاطر المحي ،مف ناحية
 ،نظرا لسيكلة التعرؼ عميو ،ال يثير صعكبة خاصة ،كالقدر الذم يجرم تسميمو عما اتفؽ عميو

 كلما يجرم بشأنو التسامح مف ناحية أخرل 

بما في  ،كمما قاـ البائع بتسميـ سمعة بمقدار ككمية  ،كتتكافر حالة المطابقة الكمية 
نص عميو  أكات كالعناصر الداخمة في تركيبيا متفقة مع ما تـ اشتراطو في العقد ذلؾ المككن

كعمى خالؼ ذلؾ  تتكفر حالة عدـ المطابقة الكمية كمما قاـ البائع بتسميـ مبيع ناقص  ،2القانكف
قدرا ككمية بحيث ال يصمح لإلستعماؿ في االغراض التي تستعمؿ فييا عادة مبيعات مف ذات 

 .3النكع 

كالى نطاؽ تطبيؽ  ،ؿ المطابقة الكمية مف خالؿ التطرؽ الى مضمكف المطابقة الكميةأك سنتنك   
 االحكاـ المتعمقة بالمطابقة الكمية.

 مضمون المطابقة الكمية: -.1
أم  ،يجب عمى البائع في عقد البيع أف يسمـ المبيع بالكمية المتفؽ عمييا في العقد 

كيضع المشرع الجزائرم المسؤكلية عمى عاتؽ   ،المشتراةيجب أف يطابؽ المبيع المسمـ الكمية 
مف  365كىذا كفقا لنص المادة  ،البائع  اذا لـ يقـ بتسميـ المشترم القدر المتفؽ عميو في العقد

                                                           

 .34.ص جع السابؽ،المر جماؿ محمكد عبد العزيز   1
مف القانكف  277كذلؾ كفقا لنص المادة  ،يمـز القانكف البائع كقاعدة عامة أف يسمـ المبيع دفعة كاحدة كاليقبؿ التجزئة  2

 .التي تنص بأنو اليجكز لممديف أف يجبر الدائف عمى أف يقبؿ كفاء جزئي لحقو ،المدني الجزائرم
 .694.ص ،، المرجع السابؽعمر محمد عبد الباقي  3
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 .2مف القانكف المدني الفرنسي المتعمقة بالعقار 1616، كالمقابمة لنص المادة 1القانكف المدني
 .3ى المنقكؿالمطبقة عم 1617كنص المادة  

ذلؾ أف  ،كيمتـز طرفي عقد البيع أف يحددا كمية كمقدار الشيئ المبيع عمى نحك دقيؽ  
نقص عنو يعد اخالال مف البائع  أك ،تسميـ كمية تزيد عف المتفؽ عمييا أكتسميـ جزء مف المبيع 

مف  33/1كىك األمر الي نصت عميو  المادة  ،في تنفيذ الزامو مف حيث الكمية المتفؽ عمييا
 .4القانكف المكحد لمبيع الدكلي لمبضائع

أف  مسألة تحديد المطابقة الكمية تعد مف المسائؿ الجكىرية  5كيرل جانب مف الفقو 
كما ىك الحاؿ في عقد البيع االلكتركني محؿ الدراسة  ،التي تثار في  مجاؿ التجارة الدكلية

مما ينجـ عنو نقؿ السمع  ،أكثر مف دكلةكيرجع ذلؾ لعبكر السمع لحدكد  ،باعتباره عقدا دكليا 
أم عدـ مطابقة كمية المحددة  ،ت كمي لمببضاعةأك األمر الذم ينتج عنو تف ،بكسائؿ مختمفة
 .كالكمية التي سممت بالفعؿ ،في عقد البيع

                                                           

اذا عيف في عقد البيع مقدار المبيع كاف البائع مسؤكال عما نقص منو بحسب ما  "مف ؽ ـ ج عمى أنو  365تنص المادة   1
 ".يقضي بو العرؼ 

2 Article 1616 dispose que «  Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est 
portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées ». 
3 Article 1617 dispose que «  Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la 
contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il 
l'exige, la quantité indiquée au contrat ; 
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de 
souffrir une diminution proportionnelle du prix ». 
 

و بالتسميـ حينما ال ال يككف البائع قد نفذ التزام   "مف القانكف المكحد لمبيع الدكلي لمبضائع عمى أنو  331تنص المادة   4
 ".اف عف تمؾ المتفؽ عمييا صالنق أكحينما يسمـ كمية مختمفة بالزيادة  أكيسمـ إال جزء مف الشيئ المبيع 

 .43.ص المرجع السابؽ، ،جماؿ محمكد عبد العزيز  5
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كيعد تحديد كمية المبيع أمرا ميما لتحديد محؿ االلتزاـ في العقد،  خاصة اذا كاف  
كىنا تظير أىمية االعماؿ الخاصة بالعد كالقياس كالكزف بالنسبة الى  ،بالنكعالشيئ المبيع معينا 

مف القانكف  94كىذا ما تقضي بو المادة  ،تحديد الكقت الذم يتـ فيو نقؿ الممكية ككقت التسميـ
  .1المدني الجزائرم

رغبة منيـ في تكزيع  ،كقد يحصؿ في عقد البيع أف يتفؽ الطرفاف عمى تجزئة التسميـ 
أف يتفؽ  ،كيعتبر اتفاقا ضمنيا عمى تجزئة الكفاء ،قات مختمفةأك الكميات المتعاقد عمييا عمى 

 .الطرفاف عمى أف يككف التسميـ في مكانيف مختمفيف

فإف البائع يمتـز  ،كفي حاؿ ما أذا اتفؽ المتعاقداف عمى تسميـ المبيع عمى دفعات 
كلمبائع أف يمتنع عف التنفيذ اذا  ،فى لو بالثمفبتسميـ كؿ دفعة مف الدفعات ما داـ المشترم قد ك 

مف القانكف المدني  284الى نص المادة في الحقيقة كذلؾ استنادا  ،لـ يقـ المشترم بأداء الثمف
 . 2الجزائرم

كفي ظؿ التجارة االلكتركنية كتحت تأثير الدعاية المصاحبة لعرض السمع    
البائع الميني حاجة المستيمؾ الى السمعة فيعمد  أكقد ينتيز المنتج  ،كالمنتجات عبر االنترنت 

بيدؼ زيادة كتسكيؽ منتجاتو الى أف يقكـ بتسميـ المستيمؾ قدرا مف المبيع يفكؽ ما اتفؽ عميو 
 .في العقد

                                                           

ال كاف إذا لـ يكف محؿ االلتزاـ معينا بذاتو كجب أف يككف معينا ب "مف ؽ ـ ج عمى أنو  94تنص المادة   1 نكعو كمقداره كا 
 "......العقد باطال كيكفي أف يككف المحؿ معينا بنكعو فقط إذا تضمف العقد ما يستطاع بو تعييف مقداره

يككف لمف قاـ بالكفاء بجزء مف الديف الحؽ في المطالبة  مخالصة بما كفاه مع  "مف ؽ ـ ج عمى أنو  284تنص المادة   2
إلغائو اذا كفى بكؿ الديف كأذا ضاع السند  أكذا الكفاء كلو أيضا الحؽ في المطالبة رد السند التأشير عمى سند الديف بحصكؿ ى

فإذا رفض الدائف القياـ بما فرضتو عميو الفقرة السابقة جاز لممديف  ،كاف لو أف يطمب مف الدائف اشيادا عمى ضياع ىذا السند
 ". ايداع الشيئ المستحؽ
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أف  ىذه الحالة تعد إخالال بمقكمات المطابقة الكمية في  1كيرل جانب مف الفقو 
 ،ليما ما يتعمؽ بمكارده االقتصاديةأك تيمؾ في جانبيف األمر الذم يضر بالمس ،صكرتو االيجابية

كثانييما ما يتعمؽ بأمر حصكلو عمى قدر مف السمعة ىك في حقيقة االمر ليس في أم حاجة 
 الييا.

كيمكف اف تدخؿ الزيادة في كمية المبيع في نسبة التسامح التي يسمح بيا العرؼ 
فإف المعيار  ،لـ يكجد عرؼ محدد ليذه الزيادة فإذا ،التجارم السائد في المعامالت بيف االفراد

كيككف بذلؾ  ،المعتمد ىنا يككف مستمدا مف المبادئ العامة التي يقكـ عميو القانكف المدني
كيترؾ معيار تحديد الكمية المعقكلة لممشترم كليس لمقاضي النو  ،المعيار ىك الزيادة المعقكلة

 .2عاقدىك األدرل بحاجاتو كبالغرض المقصكد مف الت

كيطرح التساؤؿ ىنا بالنسبة لممطابقة في كمية المبيع في عقد البيع االلكتركني محؿ  
كبالرجكع الى القانكف المكحد لمبيع الدكلي لمبضائع باعتبار عقد البيع االلكتركني غالبا  ،الدراسة

اقدة حيث انو ترؾ لألطراؼ المتع ،نجد أف أ حكامو كاضحة  في ىذا المجاؿ ،ما يككف دكليا
 .مطمؽ الحرية بشأف حدكد المطابقة الكمية

مف اتفاقية فيينا عمى الشركط الكاجب تكافرىا في المطابقة كاالتفاؽ  35فقد نصت المادة 
، فما يشترطو 3كجعمت العقد ظابطا كمعيارا لممطابقة  ،عمى تطبيقيا مف حيث الكمية كالنكعية

                                                           

 .698.صع السابؽ، المرج ،عمر محمد عبد الباقي  1
  .188.صالمرجع السابؽ، ،امازكز لطيفة  2
مالـ يتفؽ  "عمى أنو  35/2لتحديد مدل التطابؽ بيف المتعاقد عميو كبيف الذم تـ تسميمو تنص اتفاقية فيينا في المادة   3

 الطرفاف عمى خالؼ ذلؾ فإف البضاعة ال تعد مطابقة لمعقد مالـ تتكافر الشركط التالية :
 حة لإلستعماؿ في االغراض التي تستعمؿ فييا عادة بضاعة مف نفس النكعصال 1
ضمنا عند التعاقد ما لـ يتبيف مف الظركؼ أف  أكصالحة لإلستعماؿ في االغراض الخاصة التي أحيط بيا عمما صراحة  2

 تقديره  أكلـ يكف مف المعقكؿ أف يعتمد عمى ميارة البائع  أكالمشترم لـ يعتمد 
 البضاعة عمى الصفات التي سبؽ أف عرضيا البائع عمى المشترم كفقا لعينة أك نمكذج أف تشتمؿ 3
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صرا في ذاتيتيا كجب أف تتضمنو عند العقد كيظيره العرص في البضاعة مف صفات تككف عن
ال فإف البائع يككف قد أخؿ بضماف المطابقة  ،تسميميا الى المشترم  كا 

منو عمى أنو " إذا سمـ   52كمع ذلؾ قد تعرض لحالة الكمية الزائدة بنصو  في المادة  
يستمـ يجكز لممشترم أف  ،البائع كمية مف البضائع تزيد عف الكمية المنصكص عمييا في العقد

يجب عميو دفع  ،جزء منيا أككميا  ،كاذا استمـ الكمية الزائدة ،فض استالميار أف ي أكتمؾ الكمية 
 قيمتيا بالسعر المحدد في العقد ".

ككفقا ليذا النص فإف المشترم في حالة ارتفاع أسعار البضاعة  بعد ابراـ العقد سيستفيد 
كاذا انخفضت  ،في العقد كليس سعر السكؽ حيث أنو يدفع كفقا لمسعر المحدد ،مف ىذه الحالة

فيقع  ،فقد ال يرغب المشترم في قبكؿ ىذا القدر الزائد ،االسعار عف السعر المحدد في العقد
 .كلحظة استالـ الكمية الزائدة .عميو نتيجة فرؽ السعر بيف كقت ابراـ العقد

التجارة  التعبئة التي تكتسي أىمية حيكية في مجاؿ أككبخصكص تغميؼ البضاعة 
مف االتفاقية عمى كجكب أف تككف البضاعة مغمفة كمعبأة  2/ 35فقد نصت المادة  ،الدكلية

كفي المقابؿ في مجاؿ عقد البيع االلكتركني ال يكجد  ،بطريقة ككيفية مناسبة لحفظيا كحمايتيا
ىناؾ كجو لمخصكصية يميز ىذه االحكاـ سكل أف المشترم أصال  يككف غير عالـ بالطرؽ 

 .1متبعة في ذلؾ مف طرؼ البائع في ظؿ عدـ االلتقاء المادم بينيماال

كتجب االشارة ىنا أف أحكاـ اتفاقية فيينا تطرقت الى ضماف االلتزاـ بالمطابقة الكاجبة 
كأف ىذا  ،التطبيؽ مف طرؼ الدكؿ التي ىي بصدد التعاقد بكجب قكاعد  البيع الدكلي لمبضائع

 .قية لـ يتـ الكتركنيا عبر االنترنتالبيع الذم كانت تقصده االتفا

                                                                                                                                                                                           

أف تككف البضاعة معبأة أك مغمفة بالطريقة المستعممة عادة في تعبئة أك تغميؼ بضاعة مف نكعيا فإذا لـ تكجد مثؿ ىذه  4
 الطريقة فتككف التعبئة بالطريقة الكافية لحفظ البضاعة كحمايتيا ".

 .399.صالمرجع السابؽ، ،د ناصرممكدم محح  1
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أف  االعتماد عمى نصكص االتفاقية كتطبيقيا عمى عقد البيع  1لذلؾ ىناؾ مف يرل 
يجب أف يككف مع االحتفاظ بنكع مف الخصكصية عند  ،االلكتركني باعتباره عقدا دكليا غالبا

ي تحتاج الى شركط في ،التعامؿ في عقكد تكريد البرامج كالخدمات المعركضة عمى االنترنت
 .نظرا لحداثة ىذه المنتجات كتعقيدىا ،كتكضيحات أكثر دقة لمتعامؿ معيا

 نطاق تطبيق االحكام المتعمقة بالمطابقة الكمية : 2
أيا كانت  ،يعتبر ضماف مطابقة الشيئ المبيع كأصؿ عاـ التزاما عاما في عقد البيع

غير أف قكانيف االستيالؾ تقصر نطاؽ  ،كبغض النظر عف طبيعة الشيئ المبيع ،2صفة أطرافو
ذلؾ الضماف عمى عقكد بيع السمع كالمنتجات التي تتـ بيف البائع الميني ك المشترم  المستيمؾ 

مف قانكف ىاالستيالؾ  211/1كالمادة  ،مف قانكف االستيالؾ الجزائرم 11طبقا لنص المادة 
 الفرنسي.

كعمال بنص المادتيف  ،مدني  الجزائرمغير أنو كطبقا لألحكاـ الكارادة في القانكف ال
و 366ك 365 يتحدد نطاؽ تطبيؽ االحكاـ المتعمقة بالمطابقة الكمية حسبما اذا كاف  3من

                                                           

 .360.صالمرجع السابؽ، ،عمر خالد الزريقات 1
كالمدينيف بااللتزاـ  ،يمتد نطاؽ االلتزاـ بضماف المطابقة ليشمؿ جميع االشخاص الدائنيف بالحؽ في ضماف  المطابقة  2

عقد البيع، كىك المشترم المباشر في مكاجية البائع، ، كيعد دائنا بالحؽ في ضماف المطابقة المشترم المرتبط ببضماف المطابقة
كيثبت الحؽ في ضماف المطابقة في القانكف المدني لكؿ مشتر لمسمعة أيا كانت صفتو، سكاء كاف مستيمكا عاديا أك مينيا 

عمي مبركؾ، متخصصا، كما يتسع نطاؽ المديف بضماف المطابقة في القانكف المدني عنو في قكانيف االستيالؾ. ممدكح محمد 
 .122المرجع السابؽ،ص. 

إذا عيف في عقد البيع مقدار المبيع كاف البائع مسؤكال عما نقص منو بحسب ما  "مف القانكف المدني  365تنص المادة   3
ضي بو العرؼ غير أنو ال يجكز لممششترم أف يطمب فسخ العقد لنقص في المبيع إال اذا أثبت أف النقص يبمغ مف االىمية يق

 ة لك كاف يعمميا المشترم لما أتـ البيعدرج
كبالعكس إذا تبيف أف قدر الشيئ المبيع يزيد عمى ما ذكر بالعقد، كيككف الثمف مقدرا بحسب الكحدة كجب عمى المشترم إذا 

سخ العقد كؿ كاف المبيع غير قابؿ لمتقسيـ أف يدفع ثمنا زائدا إال اذا كانت الزيادة فاحشة، ففي ىذه الحالة يجكز لو أف يطمب ف
 ىذا مالـ يكجد اتفاؽ يخالفو".
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 ،زيادة في المقدار أككفي حالة ما اذا ما كاف فيو عجزا  ،االتفاؽ عمى أف يتـ تسميـ المبيع كمو
تسميـ المبيع يتـ  أكلجزء مف المبيع فقط في الحالة التي يككف  المتفؽ عميو ىك تسميـ البائع  أك

 عمى المنقكؿ كالعقار.  كال يتـ التفرقة في ذلؾ بيف االحكاـ  التي تسرم ،عمى دفعات

كتعتبر القكاعد المطبقة عمى ضماف قدر المبيع قكاعد مكممة إلرادة الطرفيف كال تطبؽ  
رادة  أكبعادىا لذلؾ يمكف اس ،إال في حالة عدـ اتفاؽ الطرفيف عمى ما يخالفيا تعديمو بما يتفؽ كا 

 .كال يشترط لتعديؿ ىذه االحكاـ اإلشارة الى ذلؾ صراحة في العقد ،المتعاقديف

يفرؽ المشرع الفرنسي بيف احكاـ ضماف قدر المنقكؿ  ،كعمى خالؼ المشرع الجزائرم
قتصر ي 1مف قانكف االستيالؾ الفرنسي 211/1كطبقا لنص المادة  ،بطريقة تختمؼ عف العقار

 ،السمع االستيالكية أكحؽ المشترم في ضماف مطابقة الشيئ المبيع عمى المنقكالت المادية 
كيشمؿ ضماف المطابقة االشياء القيمية كاالشياء المثمية كاف كاف تعمقو باالشياء المعينة بالنكع 

 .أكثر مف تعمقو باالشياء المعينة بالذات

مؿ كؿ المنقكالت المادية كيطبؽ بالنسبة كما يتسع نطاؽ تطبيؽ ضماف المطابقة ليش 
في حيف يستبعد مف نطاؽ تطبيؽ ضماف المطابقة المنقكالت المعنكية  ،لمماء كالغاز كالكيرباء

 .راؽ المالية كاالسيـ كالسنداتك كاالمكاؿ العقارية كالنقكد كاأل

                                                                                                                                                                                           

مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو " إذا كجد في قدر المبيع نقص أك زيادة فإف حؽ المشترم في طمب  366كتنص المادة 
تسميما  إنقاص الثمف، أك فسخ العقد ألكحؽ البائع في طمب تكممة الثمف يسقطاف بالتقادـ بعد مضي سنة مف كقت تسميـ المبيع

 فعميا.
1 Article L211-1 dispose que «  Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats 
de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de 
fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. 
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés 
dans un volume délimité ou en quantité déterminée ». 
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بضماف  كيثكر االشكاؿ في القانكف الفرنسي حكؿ مدل امكانية تطبيؽ القكاعد المتعمقة 
مام  25ربي الصادر في ك ذلؾ أف القكاعد الكاردة في التكجيو األ ،المطابقة عمى بيع العقارات

ألنيا كضعت خصيصا لتنظيـ بيع  ،كالمتعمقة بضماف المطابقة ال تطبؽ عمى العقارات 1999
 .المنقكالت المادية

ع الفرنسي بمعالجة فقد اىتـ المشر  ،غير أنو بالرجكع الى نصكص القانكف المدني الفرنسي 
أحكاـ العجز كالزيادة في مساحة العقار بكضعو عدة قكاعد قانكنية لمعالجة الحاالت المختمفة 

 التي يمكف أف يتـ فييا بيع العقار.

اذا كانت المساحة المسممة أقؿ مف  1مف القانكف المدني الفرنسي 1617كطبقا لنص المادة  
رم الحؽ في أف يطالب البائع بتكممة المساحة حتى تصؿ فإف لممشت ،المشار الييا في عقد البيع

 ،كاف ذلؾ مستحيال أكفإذالـ يطالب المشترم بتكممة المساحة  ،الى القدر المتفؽ عميو في العقد
 .فيككف البائع في ىذه الحالة ممتزما بأف يتحمؿ تخفيضا لمثمف بحسب العجز في المساحة

                                                           

1 Article 1617 «  Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à 
raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité 
indiquée au contrat ; 
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de 
souffrir une diminution proportionnelle du prix ». 
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 المطمب الثاني

 خالل بااللتزام بالمطابقةالمسؤولية الناشئة عن اال
كيترتب عمى تسميـ شيئ غير  ،1يعتبر التزاـ البائع بالمطابقة التزاما بتحقيؽ نتيجة

كما يترتب عمى عدـ المطابقة عدة جزاءات  ،مطابؽ لما تـ االتفاؽ عميو قياـ مسؤكلية البائع
 .سؤكلية البائعكلكف يشترط لتكقيع تمؾ الجزائات شركطا بمكجبيا تنعقد م ،يتحمميا البائع

 لوالفرع األ 

 شروط المسؤولية
قد يتـ ذلؾ  أكيمكف أف يتـ تسميـ الشيئ المبيع في عقد البيع اإللكتركني ماديا تقميديا    
كفي كمتا الحالتيف يمكف أف يجد المشترم الشيئ المبيع غير مطابؽ لما تـ االتفاؽ  ،عبر الخط

فإنو كفقا التفاقية فيينا  ،ترم انزاؿ جزاءات بوكحتى تقـك مسؤكلية البائع كيتحقؽ لممش ،عميو
ال عيب المطابقة كقت انتقاؿ الشيئ أك تتمثؿ تمؾ الشركط في كجكد   ،يجب تكافر أربعة شركط

كثالثا أف يخطر المشترم بائعو بعدـ  ،كثانيا أف يقكـ المشترم بفحص البضائع ،المبيع
 .ـ المطابقةكرابعا أف يككف المشترم ال يعمـ يعيب عد ،المطابقة

 ال : أن يكون المبيع معيبا بعيب عدم المطابقة وقت التسميم أو 
 ،يجب لقياـ مسؤكلية البائع بضماف المطابقة أف يككف المبيع معيبا بعيب عدـ المطابقة

حيث يعد عدـ المطابقة لمعقد الشرط الجكىرم الذم يثير الضماف كيرتب مسؤكلية البائع عف 
ةاالخالؿ بااللتزاـ بالمط مف قانكف االستيالؾ  211/4كيستفاد ذلؾ مف نص المادة  ،2ابق

                                                           

غير أنو يمكف أف يتحفظ المديف بأنو سيبذؿ العناية  ،يعد اإللتزاـ بالمطابقة التزاما يتمثؿ في تحقيؽ نتيجة كىذا كقاعدة عامة  1
كااللتزاـ بتركيب كابتداع مادة كيمائية معينة لغرض  ،ممبيا لميدؼ المنشكد منو أك ،الكاممة كي يككف المنتكج مطابقا لممكاصفات

 .101.ص المرجع السابؽ، ،المسؤكلية االلكتركنية ،محمد حسيف منصكر .ما ةيـ برنامج حاسب مخصص لميمتصم أكمحدد 
أف يكجد عيب المطابقة كقت انتقاؿ التبعة الى المشترم كاف لـ  "لى مف اتفاقية فيينا عمى أنو ك الفقرة األ 36تنص المادة   2

 ".يظير ىذا العيب اال في كقت الحؽ 
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كيضمف عيكب  ،الفرنسي كالتي تنص عمى أنو ) يمتـز البائع بأف يسالـ شيئا مطابقا لمعقد
 .1المطابقة المكجكدة عند التسميـ (

كيقصد بعيب عدـ المطابقة اختالؼ الشيئ المسمـ فعال عف الشيئ الذم كاف يجب  
فيككف المبيع معيبا  ،2صافوأك  أكتسميـ شيئ اخر غير المتفؽ عميو بذاتو  أك ،لمعقدتسميمو كفقا 

 أكبعيب عدـ المطابقة اذا لـ تتكافر فيو الشركط كالمكاصفات المتفؽ عمييا في العقد صراحة 
 .3كاف غير صالح لإلستعماؿ لمغرض الذم تـ التعاقد مف أجمو أكضمنا 

قكـ عف كؿ عيب مطابقة يكجد بالسمعة في كقت كاضافة الى أف مسؤكلية البائع ت 
فإف ىناؾ استثناء يتكفر عندما يتكفؿ  ،سابؽ عمى انتقاؿ التسميـ كىي تعتبر القاعدة العامة

 .البائع بعيكب الحقة عمى كقت التسميـ

يظؿ  ،فإنو كعمى الرغـ مف انتقاؿ الشئ المبيع الى المشترم ،ككفقا لذلؾ االستثناء 
كيتحقؽ عيب عدـ  ،الضرر الذم ينتج عف االخالؿ بام مف التزاماتو  البائع مسؤكال عف

                                                           
1
 Article L211-4 dipose que «  Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et 
répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de 
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été 
réalisée sous sa responsabilité ». 
 

كفي مجاؿ المعمكماتية فإنو يجب التفرقة بيف عدـ المطابقة لسبب يرجع الى عناصر ذاتية في برنامج الحاسب كبيف عدـ   2
لى عندما يككف البرنامج مشتمال عمى عيكب ك فيمكف أف تتحقؽ الحالة األ ،ذاتو المطابقة بسبب عناصر خارجية عف البرنامج

يككف البرنامج ناقصا اذ أنو في ىذه الحالة ال يمكف أف يحقؽ احتياجات المشترم بشكؿ يعطيو الحؽ في الرجكع  أكفي الصنع 
أمر ليس سيال عمى الخبراء المعنييف في  كيجب االخذ في االعتبار أف تقدير عدـ المطابقة مف عدمو ،عمى البائع بالضماف

لذلؾ يستعيف القضاء في في حالة كجكد أم نزاع قضائي بخبراء متخصصيف، كما يمكف أف يسترشد القاضي ىذا المجاؿ  
مج. بالمعيير التالية : معيار الحد االدنى مف الفاعمية التي يتعيف أف يحققيا البرنامج / كبمدل احتياجات المشترم لذلؾ البرنا

سعيد السيد قنديؿ، المسؤكلية العقدية في مجاؿ المعمكماتية ) االشكالية الخاصة بضماف العيب الخفي كضماف عدـ المطابقة (، 
 .81،ص.2014دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،

 .48 .صالمرجع السابؽ، ،ممدكح محمد عمي مبركؾ  3
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عندما ييمؿ البائع  ،اذ يتحقؽ ذلؾ الغرض ،سمبي أكسكاء كاف فعؿ البائع ايجابي  ،المطابقة
كما يتحقؽ ذلؾ االستثناء أيضا في حالة  ،1في إعطاء التعميمات التي تتعمؽ باستعماؿ البضاعة

االستعماؿ  أكضي ببقاء البضائع صالحة لإلستعماؿ العادم الذم يق ،االخالؿ بالضماف
 .خصائصيا خالؿ فترة معينة أكمحتفظة بصفاتيا  أك ،الخاص

كعمى خالؼ ذلؾ يفترض المشرع الفرنسي كجكد عيب عدـ المطابقة كقت التسميـ  
كذلؾ  ،أسبقية العيب خالؿ ستة أشير بعد التسميـ أككأعفى المستيمؾ مف عبئ  إثبات  أقدمية 

مف قانكف االستيالؾ  211/7فنص في المادة ،حرصا عمى تكفير حماية كافية لممستيمؾ
الفرنسي عمى أف " عيكب المطابقة التي تظير خالؿ مدة ستة أشير بداية مف تسميـ الشيئ 

 .2 المبيع تعتبر مكجكدة كقت التسميـ مالـ يثبت العكس "

 ثانيا : أن يقوم المشتري بفحص المبيع    
ب لتخكيؿ المستيمؾ الحؽ في الرجكع عمى البائع بدعكل عدـ المطابقة اضافة الى يج 

فيككف متبصرا كحذرا فال  ،أف يقكـ المشترم بفحص المبيع  ،أف يككف المبيع معيبا كقت التسميـ
يستممو إال بعد أف يقكـ بالتحقؽ مف مدل مطابقتو لمشركط كالمكاصفات المتفؽ  أكيقبؿ المبيع 
 .ضمنا أكعقد صراحة عميو في ال

                                                           

 .146 .ص المرجع السابؽ، ،جماؿ محمكد عبد العزيز  1
2  Article L211-7 dispose que «  Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 
six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, 
sauf preuve contraire. 
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du 
bien ou le défaut de conformité invoqué ». 
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كلكف قد يستعيف  ،كيقكـ المشترم بفحص المبيع بنفسو لمتحقؽ مف مدل مطابقتو 
كفي ىذه الحالة يعتبر الشخص  ،1مف اتفاقية فيينا 38المشترم بشخص اخر كفقا لنص المادة 

كيعد قبكلو لمشيئ المسمـ بو بمثابة قبكؿ  ،ككيال عف المشترم أكالذم قاـ بالفحص نائبا 
 .مشترمال

مع  ،في كقت قريب منو أككيتـ فحص المبيع مف طرؼ المشترم في كقت التسميـ  
كقد  ،ك غالبا مايتـ الفحص في زماف التسميـ كمكانو ،االخذ في اإلعتبار طبيعة الشيئ المبيع

كليس في  ،تنص الشركط العامة في عقد البيع عمى اجراء فحص المبيع في مكاف االرساؿ
 .الستالـ كذلؾ تحقيقا لمصمحة الطرفيفا أكمكاف الكصكؿ 

كيال حظ أف المشرع الجزائرم عمى غرار نظيره الفرنسي لـ ينص عمى الزاـ المشترم   
كذلؾ  ،أف يقكـ بفحص الشيئ المبيع بمجرد كضعو تحت تصرفو كذلؾ حتى يتحقؽ مف مطابقتو

 .2تفاديا إلثقاؿ عبئ المشترم بالتزاـ جديد

يتـ فحص المبيع مف طرؼ المشترم في أقرب كقت  ،تركنيةكفي مجاؿ التجارة االلك 
مع كجكب االتفاؽ مسبقا  ،تسمح بو الظركؼ دكف احتساب الكقت الذم استغرقتو عممية النقؿ

عمى تمديد االجاؿ كاالتفاؽ عمى االستعانة بخبرة نظرا ألف الكسائؿ البصرية االلكتركنية 
ألف ما يرل عمى عادة عمى  ،لحذر في الفحصكالغياب المادم لمطرفيف المتعاقديف يستمـز ا

                                                           

بكاسطة غيره في أقرب ميعاد ممكف  أكعمى المشترم أف يفحص البضائع بنفسو  "مف االتفاقية عمى أنو  38تنص المادة   1
 "تسمح بو الظركؼ

جب عمى المشترم حتى يستفيد أك و عمى خالؼ ذلؾ بالنسبة  لضماف العيكب الخفية مع االشارة ىنا أف المشرع الجزائرم كأن  2
اذا تسمـ المشترم المبيع  "مف ؽ ـ ج بنصيا  380كىذا كفقا لنص المادة   ،مف الضماف أف يبادر الى التحقؽ مف حالة المبيع
فإذا كشؼ عيبا يضمنو البائع كجب عميو أف  ،حسب قكاعد التعامؿ الجارية ،كجب عميو التحقؽ مف حالتو عندما يتمكف منذلؾ

 "فإف لـ يفعؿ اعتبر راضيا بالمبيع  ،يخبر ىذا االخير في أجؿ معقكؿ عادة
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شاشات الحكاسيب يككف عمى خالؼ الحقيقة نظرا لما تتميز بو التقنية مف امكانيات تزييف 
 . 1كاظيار مزايا عديدة قد ال تككف مكجكدة في الحقيقة

 ثالثا : اخطارالمشتري لممبائع بعدم المطابقة
اختالؿ المطابقة  أكمطابقة المبيع  اكتشاؼ المشترم عدـقد يترتب عمى فحص السمع  

فيجب عمى المشترم في ىذه الحالة أف يبادر الى اخطار البائع بكجكد  ،بكجو مف الكجكه 
 ،مناقشة المشترم حكؿ حكؿ ىذا العيب أكليستعد ىذا االخير إلصالحو  ،العيب كطبيعتو

 .كاثبات سالمة تمؾ السمعة

بقة كما ىك الحاؿ في بيع برامج كقد يككف مف الصعب اكتشاؼ عيب عدـ المطا 
فيجب عمى المشترم  في ىذه الحالة  أف يخطر البائع بو بمجرد  ،الحاسب  عبر االنترنت 

ال اعتبر سككتو إقرارا منو بمطابقة المبيع لمعقد ،اكتشافو كفي أقرب كقت ممكف أكظيكره   أك ،كا 
 . 2قبكال لو بحالتو التي سمـ عمييا بالرغـ مف عدـ مطابقتو

يقتضي الحكـ عمى مدل مطابقة المبيع لممكاصفات أحيانا تسممو كتجريبو خالؿ فترة ك 
قراءة الخصائص  أككال يكفي مجرد الفحص الظاىرم  ،معينة لمتعرؼ عمى صالحيتو كسالمتو

جبت اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لمبضائع عمى المشترم أف أك لذلؾ قد  ، 3كالصفات المدكنة عميو
يب عدـ المطابقة مكضحا طبيعتو في مدة معقكلة تبدأ مف الكقت الذم اكتشؼ يخطر البائع بع

 .4مف االتفاقية 39كىدا طبقا لنص المادة  ،كاف يجب أف يكتشفو أكفيو المشترم العيب 

                                                           

 .401.صالمرجع السابؽ،  ،حمكدم محمد ناصر  1
 .60.صالمرجع السابؽ،  ،ممدكح محمد عمي مبركؾ  2
 .101.ص المرجع السابؽ، ،لية االلكتركنيةؤك المس ،محمد حسيف منصكر  3

يخطر المشترم بائعو بعيكب مطابقة البضائع محدد طبيعة ىذه العيكب خالؿ فترة  "مف االتقاقية عمى أنو  39تنص المادة   4
 ".كاف مف كاجبو اكتشافيا  أككب يمعقكلة مف المحظة التي اكتشؼ فييا تمؾ الع
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يتمثؿ  ،بؿ قدمت حال مرنا ،كيظير أف االتفاقية لـ تحدد ميعاد ثابت لإلخطار بالعيب
 ،يقدرىا قاضي المكضكع كفقا لظركؼ الحاؿ ،عقكلةفي كجكب عمؿ االخطار خالؿ فترة م
 .نزاع أككذلؾ في حالة ما إذا ثار حكليا خالؼ 

كلكنو امتد مدة طكيمة  ،غير أنو اذا باشر المشترم فحص البضاعة في الميعاد المحدد
فإنو مف غير  ،كلـ  يتمكف المشترم معيا مف اخطار البائع ،يستعصى خالليا ظيكر العيب

لذلؾ كجب أف  ،1ر بمصالحوضيترؾ البائع قمقا عمى مصير العقد مدة طكيمة قد تالمعقكؿ أف 
 ، 2يتـ االخطار بعدـ المطابقة قبؿ انقضاء مدة سنتيف كمدة محددد لسقكط حؽ المشترم

مف  39كىذا كفقا لنص الفقرة الثانية مف المادة  ،تحسب منذ لحظة التسميـ الفعمي لمبضاعة
 .3االتفاقية

الخاص  44/1999ربي رقـ ك ادة الخامسة الفقرة الثانية مف التكجيو األكقد حددت الم
بالبيع كالضمانات الخاصة باالستيالؾ المدة الالزمة لإلخطار بعدـ المطابقة بمدة شيريف 

في حيف اعتبرت الفقرة الثالثة مف  ،تحسب مف تاريخ فحص المبيع كالتحقؽ مف عدـ مطابقتو
يب في حالة مركر ستة أشير دكف اكتشافو مف تاريخ االستالـ نفس المادة أنو يفترض كجكد الع

 .طبيعة السمعة أكمالـ يثبت العكس مف خالؿ طبيعة العيب بعدـ المطابقة 

                                                           

بشأف البيع الدكلي  1980ية فيينا لعاـ االلتزاـ بالمطابقة كبضماف ادعاء الغير حسب نصكص اتفاتق ،جكدت ىندم  1
 .123ص  ،ؿك العدد األ ،2012سنة  28المجمد  ،مقاؿ منشكر في مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية ،لمبضائع

عدـ  لة البائع إلصالحأك كال تستأنؼ عند مح ،االنقطاع أككبالتالي ال تخضع لإليقاؼ  ،كتعد مدة سنتيف مدة سقكط ال تقادـ  2
 .214.ص المرجع السابؽ، ،جماؿ محمكد عبد العزيز ،المطابقة في البضائع

كفي جميع االحكاؿ يفقد المشترم حؽ التمسؾ بالعيب في المطابقة اذا  "الفقرة الثانية مف االتفاقية عمى أنو  39تنص المادة   3
إال اذا كانت ىذه المدة ال تتفؽ مع مدة  ،لبضائع فعاللـ يخطر البائع بذلؾ خالؿ فترة أقصاىا سنتاف مف تاريخ تسميـ المشترم ا

 "الضماف التي نص عمييا العقد 



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

379 
 

  L211-7كقد نص المشرع الفرنسي عمى نفس األحكاـ بمكجب نص المادتيف 
ف تمؾ أ  L211-13إال أنو اعتبر بمكجب نص المادة  ،مف قانكف االستيالؾ  L211-12ك

  .1المدة ال تحـر المستيمؾ مف الرجكع عمى البائع كفقا ألحكاـ القانكف المدني الفرنسي

 ،كفي حالة اخطار المشترم لمبائع بعدـ المطابقة كأبدل اعتراضو خالؿ الميعاد القانكني
كال يمكف لمبائع دفع المسؤكلية إال  ،ثبت لو الحؽ في الرجكع عمى البائع بدعكل عدـ المطابقة

أف يحافظ  ،كما يقع عمى المشترم اضافة الى االخطار ،بإثبات أف الشيئ المبيع مطابؽ لمعقد
 .2النو ال يمكنو بعد ذلؾ التحقؽ مف مطابقتو ،عمى الشيئ المبيع كما سمـ لو دكف تغيير

 رابعا :عدم عمم المشتري بعيب عدم المطابقة 
اثبات البائع أنو كاف عالما  ال يمكف لممشترم التمسؾ بدعكل عدـ المطابقة في حالة

كىذا عمى الرغـ مف كجكد عيب في مطابقة السمعة كقت انتقاليا الى  ،بذلؾ العيب كقت التعاقد
 ،كقياـ ىذا االخير بفحصيا كاخطار البائع بالعيب الذم اكتشفو خالؿ فترة معقكلة ،المشترم

ائع ال يسأؿ عف أم عيب في التي جاء فيو بأف الب ،مف  اتفاقية فيينا 35كىذا كفقا المادة 
 .كاف ال يمكف أف يجيمو كقت انعقاد العقد أكالمطابقة كاف يعمـ بو المشترم 

 ،إذا كاف يعمـ بو المشترم ،كبذلؾ ال تقـك مسؤكلية البائع عف أم عيب في المطابقة 
لخفية كيتعمؽ االمر ىنا بشأف العيكب الظاىرة ال ا ،كاف اليمكف أف يجيمو كقت انعقاد العقد أك

                                                           

1  Article L211-13 dispose que «  Les dispositions de la présente section ne privent pas 
l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des 
articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou 
extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi ». 
 

 .64.ص المرجع السابؽ، ،ممدكح محمد عمي مبركؾ  2
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فإنو يفيـ مف ذلؾ أف العيكب ليست  ،كاذا كانت تمؾ العيكب ظاىرة ،كالتي يمكف رؤيتيا بسيكلة
 .1يككف ىذا االخير قد قبؿ البضاعة مشمكلة بتمؾ العيكب أك ،ذات أىمية بالنسبة لممشترم

 ،عف مدل عمـ المشترم بعيب عدـ المطابقة ،كيطرح التساؤؿ بالنسبة لمتجارة االلكتركنية
كذلؾ لما تخمقو تمؾ  ،ذلؾ في ظؿ االعالنات الكاذبة كالمظممة لو في عقد البيع االلكتركنيك 

االعالنات مف انطباعات غير حقيقية لدل المستيمؾ حكؿ السمعة مكضكع التعاقد، خاصة اذا 
 كانت تمؾ االعالنات المصدر الكحيد الذم يتعرؼ مف خاللو المستيمؾ عمى السمعة.

ة تكسيع نطاؽ االلتزاـ بالمطابقة ليشمؿ كافة المكاصفات كالبيانات فيجب في ىذه الحال
بحيث اذا اختمفت السمعة عف مضمكف  ،ردىا التاجر عف السمعة في رسالتو االعالنيةأك التي 

كما يعد بذلؾ المشترم في  ،جو كاف البائع مخال بالتزامو بالمطابقةك االعالنات بأم كجو مف األ
   .عيب المكجكد في السمعةىذه الحالة غير عالـ بال

 الفرع الثاني

 جزاء الخالل باللتزام بضمان المطابقة
كيثبت لممشترم  ،يترتب عمى تسميـ البائع شيئا غير مطابؽ لمعقد قياـ مسؤكليتو العقدية
طمب فسخ العقد  أكالحؽ في المطالبة بالتنفيذ العيني لإللتزاـ بضماف مطابقة الشيئ المبيع 

كىذ طبقا لمقكاعد العامة في  ، 2ما أصابو مف ضرر بسبب عدـ المطابقةكطمب التعكيض ع
االسترداد طبقا لقكانيف االستيالؾ،كتقكـ  أكباالضافة الى حقو في االستبداؿ  ،القانكف المدني

                                                           

 .226.ص المرجع السابؽ، ،جماؿ محمكد عبد العزيز  1
ة أنو بالنسبة إلتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لمبضائع فقد فرقت بيف مخالفة البائع اللتزامو التعاقدم أم عدـ تنفيذه مع االشار   2

في حالة ما اذا كانت ىذه المخالفة جكىرية مفادىا مخالفة ضررا متكقعا يمحؽ  ،تنفيذه بشكؿ معيب أكإللتزامو بالمطبقة 
ينتظره مف كراء انعقاد العقد، كالتي يترتب عمييا جزاءات قاسية عمى البائع كفسخ  بالمشترم مما يحرمو بشكؿ جكىرم مما كاف

العقد أك استبداؿ البضاعة المعيبة، كاما قد تككف تمؾ المخالفة غير جكىرية، عندما تمحؽ ضررا غير متكقع بالمشترم ال 
و طمب التنفيذ العيني أك تخفيض الثمف، كما يحرمو بشكؿ أساسي مما كاف ينتظره مف نتائج مف كراء انعقاد العقد، فيحؽ ل

 .366.ص المرجع السابؽ، ،جماؿ محمكد عبد العزيز يجكز لو دائما طمب التعكيض لجبر الضرر الذم لحقو،



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

381 
 

كيقع عمى  ،دعكل االخالؿ بالمطابقة بمجرد كجكد تفكت بيف ما تـ تسميمو كالشيئ المتفؽ عميو
 .1و قاـ بتسميـ شيئ مطابؽالبائع عبئ اثبات أن

 ال : التنفيذ العيني أو  
كيثبت لممشترم الحؽ في مطالبة البائع بالتنفيذ العيني اذا لـ يكف المبيع مطابقا  

فيمتـز البائع  ،2الغرض الذم تـ التعاقد مف أجمو أكلمشركط المكاصفات المتفؽ عميبو في العقد 
كىذا طبقا  ،التنفيذ العيني لإللتزاـ ىك األصؿ كيعتبر ،بتقديـ شيئ مطابؽ اذ كاف ذلؾ ممكنا

 .3مف القانكف المدني الجزائرم 164لنص المادة 

كيتمثؿ التنفيذ العيني لإللتزاـ بضماف المطابقة في قياـ البائع إما بإصالح الشيئ  
كذلؾ طبقا لنص  ،استبدالو كتغييره بشيئ اخر مطابؽ لما كاف متفقا عميو في العقد أك ،المبيع

 .4مف قانكف االستيالؾ الفرنسي 211/9مادة ال

جبار البائع عمى الكفاء بو  غير أف التنفيذ العيني قد يككف ممكنا كلكف في تحقيقو كا 
 ،فإذا كانت االستحالة غير راجعة لخطأ البائع ،كما قد يككف التنفيذ العيني مستحيال ،1إرىاؽ لو

                                                           
1
 NAIMI  CHARBONNIER Marine ,op.cit,p 170 

كفي ىذا الصدد صدر قرار  ،يمتـز البائع بمجرد ثبكت عدـ المطابقة لممبيع بالضماف ك ذلؾ بمختمؼ طرؽ الضماف  2
بحيث تـ تسميـ كمية مف  ،بالضماف عف المحكمة العميا بشأف عدـ مطابقة المبيع بعد التسميـ لما تـ االتفاؽ عميو في العقد

المجمة  ،2000فيفرم  16بتاريخ  213691قرار رقـ  ،البطاطا المخصصة لإلستيالؾ بدال مف بذكر البطاطا المعدة لمزراعة
 .126الى  122ص مف  ،2001 ،ؿك عدداألال ،القضائية

عمى تنفيذ التزامو عينيا متى  181-180يجبر المديف بعد اعذاره كطبقا لممادتيف   "ؽ ـ ج عمى أنو  164تنص المادة   3
 "كاف ذلؾ ممكنا 

4 Article L211-9 dispose que «  En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la 
réparation et le remplacement du bien. 
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un 
coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du 
bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la 
modalité non choisie par l'acheteur». 



 فاعمية ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع االلكتروني                                                 البــــاب الثانــــي

 

382 
 

عمى البائع بالتعكيض طبقا ألحكاـ المادة  أم كانت لسبب أجنبي انقضى االلتزاـ كامتنع الرجكع
   .مف القانكف المدني الجزائرم 176

يتمثؿ القيد  ،كقد كضعت اتفاقية فيينا قيديف عمى استعماؿ المشترم لحؽ التنفيذ العيني 
في الكقت الذم يستعمؿ فيو كسيمة  ،ؿ في أنو ال يجكز لممشترم أف يطمب تنفيذ العقدك األ

أم ال يجكز لممشترم أف يمـز البائع بتنفيذ التزامو بالمطابقة إذا أعمف  ،تتعارض مع ىذا الطمب
غير أنو يجكز لممشترم طمب التنفيذ العيني  ،3طمب استبداؿ البضاعة أك ،2المشترم فسخ العقد

في حالة التسميـ المتأخر لمبضاعة مف جانب البائع، بينما يتمثؿ القيد الثاني الذم كضعتو 
لجكء المشترم لمتنفيذ العيني في عدـ اجازة قانكف القاضي ليذا الحؽ في  اتفاقية فيينا عمى

  .  4التنفيذ العيني

 ثانيا:الفسخ
كاف اختالؿ  أككاذا لـ يتمكف المشترم الكصكؿ الى التنفيذ العيني لإللتزاـ بالمطابقة       

المرفكع أمامو كاستصدار حكـ مف القاضي  ،فيحؽ لو رفع دعكل الفسخ البيع ،المطابقة جسيما
مف  1184كالمقابمة لممادة  ،مف القانكف مدني الجزائرم 119كىذا طبقا لنص المداة  ،النزاع

 .القانكف المدني الفرنسي

                                                                                                                                                                                           

كىذا طبقا  ،في ىذه الحالة يجكز لممديف أف يطمب مف القاضي أف يستبدؿ التنفيذ العيني بالتنفيذ عف طريؽ التعكيض    1
 مف القانكف المدني المصرم. 203/2لنص المادة 

 .مف اتفاقية فيينا 47الفقرة الثانية مف المادة   2
 .مف اتفاقية فيينا 50المادة   3

 .مف اتفاقية فيينا 28المادة   4
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حتى كلك تبيف لو حدكث اخالؿ مف  ،كال يمكف لمقاضي أف يحكـ بالفسخ مف تمقاء نفسو     
لذلؾ كجب لمحكـ  ،1القاضي كىذا ألف الفسخ يعد رخصة تثبت لممشترم دكف ،جانب البائع

كىك ما قضت بو المحكمة  ،بالفسخ أف يرفع المشترم دعكل يطمب فييا مف القاضي فسخ العقد
 .20/02/20022العميا في قرار ليا بتاريخ 

كال يعد تسمـ المشترم لممبيع بدكف تحفظات عمى أنو تنازؿ عف دعكل الفسخ المترتبة عمى      
ذلؾ أف التنازؿ تصرؼ قانكني كىك ال ينتج أثره إال بعد قياـ  ،عدـ مطابقة الشيئ المبيع

الخمؿ المكجكد في المطابقة كمعرفتو كبعد ذلؾ  أكالمشترم بفحص المبيع كالتحقؽ مف العيب 
  .3الرضا بو

كقد أعطت  اتفاقية فيينا الحرية لممشترم في فسخ العقد بارادتو المنفردة متى تكافرت 
مف  26ادة جبت المأك كما  ،مف االتفاقية 64ك 49المادتيف الشركط المنصكص عمييا في 

 يؽ لمبائع.االتفاقية االعذار المب

فإنيا حصرت حاالت الفسخ المتاحة لممشترم  ،مف اتفاقية فيينا 49ككفقا لنص المادة 
حيث تجيز االتفاقية لممشترم فسخ العقد  ،بحالة ارتكاب البائع  مخالفة جكىرية إلحدل إلتزاماتو 

                                                           

منح المديف ميمة لمكفاء  أكفإف لمقاض السمطة التقديرية في ايقاع الفسخ  ،غير أنو في حالة رفع المشترم لدعكل الفسخ  1
التنفيذ الغير مطابؽ في حالة اذا ما رأل أف الجزء الباقي كالذم لـ  أكاالخالؿ الجزئي  رفض الدعكل كذلؾ في حالة أكبالتزامو 

 .22 .، ص2013،االسكدرية ،منشأة المعرؼ ،زكاؿ العقد ،محمد أحمد عابديف، ينفذ قميؿ االىمية
ح التعكيض دكف أف بأف الحكـ بفسخ العقد مع من "عمى أنو  20/02/2002قضت المحكمة العميا في قرلر ليا بتاريخ  2

إذ كاف يتعيف عمى قضاة  ،مف التقنيف المدني 119يطمب بذلؾ الطاعف الذم تمسؾ بتنفيذ العقد ىك تطبيؽ سيئ لممادة 
قرار غير  ،225843ممؼ رقـ  20/02/2002قرار صادر عف المحكمة العميا بتاريخ  "المكضكع التقيد بالدعكل كطمباتيا 

  .منشكر
 .146.صالمرجع السابؽ، ،كؾممدكح محمد عمي مبر   3
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اـ اخالؿ البائع بااللتزاـ بالمطابقة يشكؿ مخالفة جكىرية كشرط مكضكعي ضمف الشركط ماد
 .1المرتبطة بالمخالفة الجكىرية

ام العقكد  ،كقد  يككف الفسخ جزئيا كذلؾ في حالة العقكد التي تتضمف أداءات متتابعة
ـ الى عدة مجمكعات يترتب عمى قابمية العقكد لإلنقسا ،كماىك االمر في عقكد التكريد ،الزمنية

فإذا  ،2أنو يجكز الحكـ بالفسخ عمى احداىا دكف أف يمس بقية االداءات االخرل ،مف االداءات
فإف الفسخ سيككف  ،ككاف عدـ المطابقة يتعمؽ ببعض تمؾ االشياء فقط ،تضمف البيع عدة أشياء

 . 3جزئيا منصبا عمى الجزء غير المطابؽ

 ثالثا : الحق في االستبدال 
يثبت لممشترم في حالة عدـ مطابقة الشيئ المبيع باالضافة الى التنفيذ العيني كما  

كاالسبداؿ ىك  حؽ يثبت  ،كالفسخ الحؽ في اسبداؿ الشيئ المبيع بشيئ اخر مطابؽ لو
لممستيمؾ خالؿ مدة معينة مف تاريخ التسميـ في الخيار بيف رد المبيع غير المطابؽ كاستبدالو 

فيك حؽ مقرر  ،4كاسترداد الثمف دكف أف يتحمؿ أم نفقات إضافية اعادتو أكبأخر مطابؽ 

                                                           

 .394.ص المرجع السابؽ، ،جماؿ محمكد عبد العزيز 1
مف ؽ ـ ج  370العقد كذلؾ كفقا لممادة كامؿ يمكف لممشترم أف يتمسؾ بالفسخ الجزئي كما يمكف لو التمسؾ بتنفيذ      2

ب فسخ البيع اذا كاف النقص جسيما بحيث جاز لممشترم اما أف يطم ،اذا نقصت قيمة المبيع قبؿ التسميـ لتمؼ أصابو" بنصيا 
 ".لك طرأ قبؿ العقد لما أتـ البيع كاما أف يبقي البيع مع انقاص الثمف 

لى بمحكمة النقض الفرنسية المبدأ االتي يستخمص مف نص ك بانسبة لمفسخ لعدـ التنفيذ الجزئي كضعت الدائرة المدنية األ  3
" أنو  في العقكد ذات التنفيذ عمى أقساط، أف الفسخ لعدـ التنفيذ الجزئي  الفرنسيمف التقنيف المدني  1184ك  1183المادتيف 

يصيب مجمكع العقد، أك بعض أجزائو فقط، بحسب ما اذا كاف االطراؼ قد أرادك عمؿ صفقة ال تقبؿ التجزئة أك مجزأة في 
لحكميا بالفسخ الجزئي مع أف  1184-1183سمسمة عقكد  كنتيت الى أف حكـ محكمة استئناؼ باريس قد خالفت المادتيف 

 المتعاقديف بتأكيد المحكمة نفسيا قد أراد عمؿ صفقة غير قابمة لمتجزئة ".
Cass.civ.3 Nov.1983. Bull. civ.I.N 252 P 227  

 .154 .صالمرجع السابؽ، ،ممدكح محمد عمي مبركؾ  4
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سمعا تماثؿ  ،بأف يشترم عمى حساب البائع ،لممشترم عند اخالؿ البائع بالتزامو بالمطابقة
 .1المتفؽ عمييا في العقد

بنصيا" ال  46كقد أقر حؽ االستبداؿ اتفاقية فيينا بمكجب الفقرة الثاية مف المادة رقـ      
ز لممشترم في حالة عدـ مطابقة البضائع لمعقد أف يطمب مف البائع تسميـ بضائع بديمة إال يجك 

كطمب المشترم تسميـ البضائع البديمة  ،إذا كاف العيب في المطابقة يشكؿ مخالفة جكىرية لمعقد
في ميعاد معقكؿ  أك ،39في الكقت الذم يخطر فيو البائع بعدـ المطابقة كفقا ألحكاـ المادة 

 ف كقت اإلخطار ".م

أنو يجب لتطبيؽ االستبداؿ كجزاء لعدـ  46ستقراء أحكاـ نص المادة اكيظير  مف  
ليما أف ىشكؿ إخالؿ البائع إللتزامو بالمطابقة مخالفة أك  ،المطابقة يجب أف يتكفر شرطيف

ـ كثانيا أف يقدـ المشترم طمب االستبداؿ في نفس الكقت الذم يخطر فيو البائع بعد ،جكىرية
 .في ميعاد معقكؿ مف تاريخ ىذا اإلخطار أك ،المطابقة

كحتى يستفيد مف المشترم مف حؽ االستبداؿ يجب اضافة الى تحقؽ الشرطيف  
كيتـ االخطار كفقا  ،حتى يجيز لو ىذا االخير سمعة بديمة ،أف يخطر البائع بذلؾ  ،السابقيف

 .لمقكاعد العامة كخالؿ مدة معقكلة

مع اعطاء الحؽ  ،فقدّ اقرت قكانيف االستيالؾ حؽ االستبداؿ ،فيينا كاضافة الى اتفاقية 
اعادتو كاسترداد  أكفي الخيار لممستيمؾ بيف رد المبيع غير المطابؽ كاستبدالو باخر مطابؽ 

كاف كاف المشرع الفرنسي لـ يجعؿ ذلؾ الحؽ مطمقا بؿ قيده اذا كاف ىذا االختيار يؤدم  ،الثمف

                                                           

 .409.ص المرجع السابؽ، ،جماؿ محمكد عبد العزيز 1
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كلو عند ذلؾ اختيار منتج اخر غير  ،خطكرة العيب أكبقيمة المنتكج  الى تكمفة غير متناسبة
 .1اختيار المستيمؾ الى أف يثبت العكس كفقا لنص المادة مف قانكف االستيالؾ الفرنسي

عمى أنو في حالة لـ  L211-10غير أف المشرع الفرنسي نص بمكجب المادة  
كاف الحؿ  أك ،كلـ يتكصال إلتفاؽيتحصؿ المستيمؾ عمى رد خالؿ شير مف الشككل لمبائع 

مع االخذ بعيف االعتبار  ،المطركح مف قبؿ البائع غير قباؿ لمتنفيذ دكف حدكث ضرر لممستيمؾ
االحتفاظ  أكالحؽ في أف يتحصؿ عمى تعكيض مع رد الثمف  ،استخداماتوأك طبيعة المنتج 

 .2بالسمعة مع الحصكؿ عمى تعكيض

أنو  8/1في المادة  2006لسنة  67صرم رقـ كما نص قانكف حماية المستيمؾ الم 
الغرض الذم تـ التعاقد مف اجمو  أككانت غير مطابقة لممكاصفات  أكاذا شاب السمعة عيب 

استعادتيا مع رد  أكيمتـز المكرد في ىذه االحكاؿ بناء عمى طمب المستيمؾ بإبداؿ السمعة 
 .قيمتيا دكف أم تكمفة اضافية

                                                           

1 Article L211-9 dispose que «  En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la 
réparation et le remplacement du bien  
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un 
coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du 
bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la 
modalité non choisie par l'acheteur ». 
2 Article L211-10 dispose que «  Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, 
l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre 
une partie du prix. 
La même faculté lui est ouverte : 
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut 
être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la 
nature du bien et de l'usage qu'il recherche. 
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est 
mineur ». 
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 ،سع الذم يتـ فيو ممارسة الحؽ في االسبداؿك ة المجاؿ األكتمثؿ التجارة االلكتركني 
بحيث ال يستطيع  ،ذلؾ أف ىذا الحؽ يرد غالبا في البيكع التي تتـ عف بعد كعبر المسافات

كما يككف قد تأثر بالدعاية  ،المشترم فييا أف يتحقؽ مف مدل مطابقة المبيع كقت البيع
 .المغرضة لتمؾ السمعة

ينة المادية البيع االلكتركني ال يتمكف المشترم غالبا مف المعحيث أنو كفي عقد ا  
كيكتفي بما كرد مف بيانات كمكاصفات عمى  ،لمسمعة التي يشاىدىا عبر االنترنت كقت البيع

  .1فيتقرر لو الحؽ في االستبداؿ في حالة عدـ مطابقة السمعة ،المكقع الخاص بالبائع

 ،يمحؽ الضرر بأمكالو أكأضرارا لممشترم كيمكف أف ينجـ عف عيب عدـ  المطابقة  
جسمانية  أكفيثبت ليذا االخير الحؽ في المطالبة بالتعكيض عما أصابو مف أضرار مادية 

 .بسبب اخالؿ البائع بالتزامو بضماف مطابقة الشيئ المبيع

قاعدة عامة إلستحقاؽ التعكيض كجزاء  74كقد كضعت اتفاقية فيينا بمكجب المادة  
حتى كلك أعمف المشترم فسخ العقد  ،كانت درجة جسامة المخالفة التي يرتكبيا البائعينطبؽ أيا 

طمب اسبداؿ البضاعة لعيب عدـ المطابقة، كقد أقامت حؽ التعكيض عمى قاعدة ما لحؽ  أك
 .2الدائف مف خسارة كمافاتو مف كسب 

                                                           

ية المستيمؾ في المبادالت االلكتركنية التكنسي عمى ارجاع المنتكج اذا كاف غير مطابؽ امف قانكف حم 31نص الفصؿ   1
اصالحو في حالة عدـ  أكيار بيف استبداؿ المنتكج كما منح المستيمؾ الخ  ،اذا لـ يحتـر البائع اجاؿ تسميمو أكلمطمبية 
 المطابقة.

يتألؼ التعكيض مف مخالفة أحد الطرفيف لمعقد مف مبمغ يعادؿ الخسارة التي   "مف اتفاقية فيينا عمى أنو  74نصت المادة   2
سارة كالربح الضائع التي ز التعكيض قيمة الخأك كال يجكز أف يتج ،لحقت بالطرؼ االخر كالكسب الذم فاتو نتيجة المخالفة

التي كاف  أك ،التي كاف ينبغي لو أف يتكقعيا كقت انعقاد العقد في ضكء الكقائع التي كاف يعمـ بيا أك ،تكقعيا الطرؼ المخالؼ
 ". مف كاجبو أف يعمـ بيا كنتائج متكقعة لمخالفة العقد
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فقد نص المشرع  ردتيا اتفاقية فيينا،أك كقد تبنت أغمب القكانيف الكطنية القاعدة التي 
كالمشرع المصرم مف خالؿ  ،1مف القانكف المدني 182/1الجزائرم عمى ذلؾ بمكجب المادة 

كالمشرع الفرنسي تبنى ذات القاعدة بمكجب  ،مف القانكف المدني المصرم 221/1نص المادة 
  .مف القانكف المدني الفرنسي 1149نص المادة 

ضرر الذم لحقو مف جراء اخالؿ البائع كما يستفيد المستيمؾ مف التعكيض عف ال  
مف قانكف  L211-11بالتزامو بضماف مطابقة الشيئ المبيع عمى أساس نص المادة 

كيخضع  ،استبدالو أككما في حالة عدـ تكفر المنتكج أثناء فترة إصالحو  ،االستيالؾ الفرنسي
 . 2ة البائعسكء ني أككليس لخطأ  ،التعكيض الى إثبات الخسارة التي لحقت بالمشترم

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ،فالقاضي ىك الذم يقدره ،في القانكف أكفي العقد  اذا لـ يكف التعكيض مقدرا " مف ؽ ـ ج عمى أنو 182/1تنص المادة   1
لمتأخر  أككيشمؿ التعكيض ما لحؽ الذائف مف خسارة كما فاتو مف كسب يشرط أف يككف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الكفاء بااللتزاـ 

 "...كيعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ ،في الكفاء بو
2  BENABENT. Alain,,OpCit, p.175. 
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 خاتمة
 ،بعد ىذه الدراسة التي قمنا مف خالليا بتبياف ضمانات حسف تنفيذ عقد البيع االلكتركني

يظير لنا جميا أف ىذه الضمانات مف أكثر المكضكعات القانكنية أىمية في مجاؿ التعاقد 
دثة لمتجارة كىذا في ظؿ التطكر التكنكلكجي المتسارع كالتطبيقات المستح ،االلكتركني
 كالمخاطر المحيطة بالمشترم في عقد البيع االلكتركني. ،االلكتركنية

ف كاف ال يختمؼ عف عقد البيع التقميدم  إال مف حيث  إف عقد البيع االلكتركني كا 
الكسيمة االلكتركنية التي يتـ بيا، فإف ىذه الكسيمة كشفت النقاب عف كجكد قدر كبير مف 

المستيمؾ مف  أككالمشترم  ،بيف البائع الميني مف جية ،ية كاالقتصاديةت في القدرات الفنأك التف
األمر الذم يتطمب إحاطة المشترم    بضمانات تقميدية   ،جية أخرل خاصة في مرحمة التنفيذ 

كأخرل مستحدثة تتمثؿ في  ،تتمثؿ في الحماية ضد الشركط التعسفية كااللتزاـ بضماف السالمة
 .ؽ في العدكؿ كااللتزاـ بالمطابقةااللتزاـ باإلعالـ كالح

 كلقد إستكقفنا حاؿ تقصينا لمضمانات التقميدية لتنفيذ عقد البيع االلكتركني ما يمي : 

الميني ال يسمح في الغالب لممستيمؾ في نطاؽ التعاقد االلكتركني  أكإف التاجر 
ة في صكرة عقد حيث يقـك بكضع الشركط التعاقدي ،ض بشأنياأك التف أكبمناقشة بنكد العقد 

كبذلؾ تككف بنكد عقد البيع االلكتركني  ،نمكذجي كيطرحو بصفة عامة عمى كافة المستيمكيف
في ىذا الصدد قررت أغمب التشريعات  ك .جامدة ال تقبؿ المراجعة مما يجعمو عقد إذعاف

ؿ ىك الحماية مف ك الكطنية كضع حماية لمطرؼ الضعيؼ تتمثؿ في مظيريف أساسييف، األ
ط التعسفية، مف خالؿ تخكيؿ القاضي سمطة تعديؿ عقد اإلذعاف، كالثاني تفسير الشؾ الشرك 

 لمصمحة الطرؼ المذعف.
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يمكف ليذا  ،مع اإلشارة ىنا أف المشرع الجزائرم  يعترؼ بسمطة استثنائية لمقاضي  
كذلؾ مف أجؿ إعادة التكازف بيف  ،إلغائيا أكاألخير بمكجبيا تعديؿ الشركط التعسفية 

كيعتبر ىذا خركجا عف القكاعد العامة التي يقتصر دكر القاضي فييا عمى مجرد  ،متعاقديفال
 .القياـ ببياف كتفسير الشركط الكاردة في العقد

كمنيا التعاقد بالبيع كالشراء في السمع كالخدمات  ،كما نتج  عف التعامالت عبر االنترنت
زيادة المخاطر عمى  ،يقة استعمالياككذا في طر  ،التي تتسـ بطابعيا المعقد في تصنيعيا

المستيمؾ في سالمة جسده كأمكالو مف جراء اقتناء تمؾ السمع كاستعماليا، كىذا في ظؿ قصكر 
ك التي كضعت في زمف لـ تأخذ فيو  ،قكاعد المسؤكلية المدنية عف تكفير الحماية المنشكدة 

قؿ عف االلتزامات الناشئة عف عقد لذلؾ يقع عمى البائع التزاـ مست ،التكنكلكجيا مداىا الكامؿ
  .البيع االلكتركني  يتمثؿ في االلتزاـ بضماف السالمة

ؿ المشرع الجزائرم االلتزاـ بالسالمة بصفة مقتضبة كبنصكص مكجزة  بمكجب أك كقد تن
كىذا بفرضو  التزاما بضماف المخاطر  ،10إلى المادة  03مف المادة  03-09القانكف  رقـ 

ؿ حتى تتحقؽ مسؤكلية كؿ ميني في عممية أك ة عف المنتجات المعركضة لمتدكاألضرار الناجم
كحدد بمكجب ىذا القانكف االلتزامات الممقاة عمى عاتؽ المتدخؿ  ،لإلستيالؾ كضع المنتكج

كجعميا ممزمة كمف النظاـ العاـ حتى يحافظ عمى سالمة المستيمؾ كيؤكد عمى مسؤكلية 
  المتدخؿ.

 أكنكنية في ثكبيا التقميدم ليست كافية لحماية المشترم غير أف الضمانات  القا
التاجر يممؾ كمف خالؿ ىذه الشبكة أف  أكذلؾ أف الميني  ،المستيمؾ مف خالؿ شبكة االنترنت

 ،يضع نفسو خارج القانكف الكطني كالمحاكـ الكطنية بالنسبة لممستيمؾ الذم يتعرض بدكره
كفي ذات الكقت قد تككف المنتجات المقدمة لو  ،دلةكبشكؿ متزايد لممارسات التسكيؽ الغير عا

 .باإلضافة إلى طرؽ الدفع الغير مكثكؽ بيا ،غير آمنة
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مة الشركط التعسفية في عقد البيع االلكتركني كااللتزاـ أك لذلؾ فإنو كالى جانب مق
يادة فإف المشترم كنظرا لز  ،بالسالمة كضمانات تقميدية لحماية المشترم في مرحمة تنفيذ العقد

خطكرة المعامالت االلكتركنية بحاجة إلى حماية أكثر فاعمية، كىك ما نجده في الضمانات 
 .المستحدثة لحماية المشترم

 ،كىك يتمثؿ في تحديد شخصية الميني ،يعتبر االلتزاـ باإلعالـ أىـ تمؾ الضمانات
ة جكىر فكرة كيعتبر اإلعالـ بخصائص السمع ،ككصؼ المنتج كبياف السمات األساسية لمسمعة

االلتزاـ باإلعالـ في عقد البيع االلكتركني ألف خصائص السمعة ىي الباعث الرئيسي لممشترم 
كما تزداد أىمية االلتزاـ  ،كفي إطارىا يقع ىذا األخير ضحية الغش كالتدليس ،عمى التعاقد

ؿ شخصية كمف ثـ فإف المشترم يجي ،ألنيا تتـ عف بعد ،باإلعالـ في المعامالت االلكتركنية
 كما يجيؿ المعمكمات المتعمقة بالسمعة.  ،الطرؼ اآلخر الذم يتعاقد معو كمكاف كجكده

ليا أك إف البيانات التي تن ،كفي ىذا الصدد يمكف القكؿ أنو بالنسبة لإللتزاـ باإلعالـ 
الخاص بحماية المستيمؾ كقمع الغش غير كافية  03-09المشرع الجزائرم في القانكف رقـ 

خاصة بالنسبة  المنتجات الصناعية الجديدة  ،لمشترم مف مخاطر الشيء المبيعلحماية ا
لذلؾ تطرح ضركرة تقديـ بيانات أكثر دقة متعمقة بالعقد كاإلفصاح عف اليكية  ،كطريقة اقتنائيا
 .كمدة التسميـ ،الحقيقية لمتاجر

تؽ كمف ىنا مف المستحسف  عمى المشرع الجزائرم النص عمى فرض التزاـ عمى عا
حاطتو بما يجيمو ،البائع الميني يتمثؿ في إعالـ المشترم بجكانب العقد إبتداءا مف تحديد  ،كا 

بحيث يصبح ىذا االلتزاـ  ،كمركرا بتحديد محؿ العقد  تحديدا دقيؽ كشامال ،ىكية التاجر الميني
 .أىـ الضمانات المستحدثة لحماية المشترم

فاعمية ألنو يحقؽ لممشترم حماية مالئمة  كما يعد الحؽ في العدكؿ مف أكثر الضمانات
دكف  ،لخصكصيات التجارة االلكتركنية كذلؾ بإرجاع السمعة خالؿ مدة معينة يحدده القانكف
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كىذا  ،ك تحمؿ المستيمؾ مصركفات الرجكع فقط ،مع التزاـ التاجر برد قيمتيا ،إبداء أية مبررات
لتي تقضي بأف العقد شريعة المتعاقديف ك ال يعد خركجا عف القاعدة العامة في القانكف المدني ا

 .يجكز تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف

ك حتى ال نكتفي  بتطبيؽ ما  ،لذلؾ حماية لرضا المشترم في عقد البيع االلكتركني 
كرد في قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش الذم ينص عمى حؽ  المستيمؾ في العدكؿ مرفقا 

كبما جاء في النظرية  ،غير المطابؽ دكف سكاىما أكع المعيب بقيكد كمحصكرا في حالة المبي
نأمؿ تدخؿ المشرع الجزائرم بإصدار قانكف  ،العامة لمعقد كما تضمنتو مف بطالف نسبي 

 .يتضمف حؽ المستيمؾ في العدكؿ عف العقكد المبرمة عبر االنترنت

البيع االلكتركني  ك يظير مف خالؿ الدراسة السابقة أف االلتزاـ بالمطابقة في عقد  
أصبح يحتؿ مكانة ىامة كبارزة تفكؽ أىمية االلتزاـ بالتسميـ في حد ذاتو الذم يعد في األصؿ  

كذلؾ أف الرؤية غير المباشرة لممبيع عبر االنترنت يصعب  ،أساس تنفيذ عقد البيع االلكتركني 
د البيع كبعد عن كميتو أكصافو أك فييا التحقؽ مف معرفة مدل تطابؽ المبيع المتفؽ عمى 

 .التسميـ

فإف احترامو لمقكاعد التي يستمزميا االلتزاـ بالمطابقة يرجع لككف  ،فبالنسبة لمميني
المنتجات المطابقة لممعايير يتـ بيعيا بسيكلة مقارنة بمنتكجات أخرل غير مطابقة، كبكجو 

مجاؿ التجارة خاصة في  ،كيد الثقة بيف البائع كالمشترمأخاص عندما ينظر إليو كأداة لت
اإللكتركنية  التي ال يتمكف فييا المشترم مف المعاينة المادية لمسمع كالمنتجات المعركضة عمى 

كما تزداد أىمية االلتزاـ بالمطابقة  لككف أف أغمب المستيمكيف في عقكد البيع  .األنترنت
القات البيع المينييف المحترفيف الذيف تربطيـ ع االلكتركنية ليسكا  بمستكل المنتجيف ك

 بالمستيمؾ عف بعد.
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في قانكف الجزائرم قد إكتفى بذكر صكر اإللتزاـ بالمطابقة  المشرعكيالحظ ىنا أف 
،كىذا بعد  عمى المسؤكلية الجزائية لممتدخؿكنص فقط  ،كقمع الغش دكف تعريفو حماية المستيمؾ
النصكص القانكنية   االلتزاـ بالمطابقة في عقد البيع االلكتركني عمى أساسأف تمت دراسة 
المبادئ العامة الكاردة في القانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش،  كعمى أساس الكاردة في قانكف 

 .المدني

ىتماـ المشرع الجزائرم بالمستيمؾ اإللكتركني ليس بالمستكل إ فكأخيرا يمكف القكؿ أ
تنظيـ ككضع  حيث يتضح مف خالؿ ىذه الدراسة قصكر التشريع الجزائرم في  ،المطمكب

كرغـ سف المشرع  .الضكابط القانكنية كالضمانات التي تتالءـ كنمط التعاقد االلكتركني الحديث
غير أف  ،بآخر أحد جكانب التجارة االلكتركنية أكلبعض القكانيف ك النصكص التي تمس بشكؿ 

تشريعي يعد عقبة فغياب اإلطار ال ،منظكمتنا التشريعية ال زالت لـ تتكافؽ مع القكانيف العالمية
كىك ما يبرر التطبيقات المحتشمة لمتجارة االلكتركنية في  ،أماـ تسييؿ التعامالت االلكتركنية

 .الجزائر 

إف ما أفرزه التعاقد االلكتركني مف مخاطر يتطمب تدابير ك جيكدا قانكنية مكازية 
ستبعاد  ،لإلحاطة بما ينتج عنو مف إشكاالت قانكنية ي المفاىيـ القانكنية إعادة النظر ف أككا 

كبالتالي كضع نظاـ قانكني لمختمؼ جكانب التعامالت  ،التي إستقرت منذ مدة ليست بالقصيرة
 .االلكتركنية

المشرع الجزائرم ضمف قانكف حماية  تدخؿ  يجعؿ مف األجدر  إف كؿ ما سبؽ ذكره 
كذلؾ  ،ركنيالتعاقد االلكتنصكص صريحة تنظـ  بسفبمكجب قكانيف مستقمة  أكالمستيمؾ 

الذم يمثؿ الحمقة األضعؼ في ظؿ ماية المستيمؾ تكفير ضمانات أكثر فاعمية لحبيدؼ 
حتى كىذا  ،في عالـ رقمي افتراضيسمسمة العقكد النمكذجية المعدة مسبقا ال تقبؿ المناقشة 

 ترنة مق ليا كانتشارىاأك التي إتسعت دائرة تدااللكتركنية عامالت التجارية مئتماف في اليسكد اإل
.ا أصبحت تشكؿ ضغطا كحثا عمى الشراءكبيرة مصاحبة ليبدعاية 
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 2010صر، م،دار الكتب القانكنية ،دراسة مقارنة ،قكاعد حماية المستيمؾ

دراسة فً القانون المدنً  ،الحماٌة القانونٌة للمستهلك ،عامر قاسم أحمد القيسي .21

 ،2002،لىوالطبعة األ ،االردن ،والمقارن

الجزء  ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجزائرم ،عبد الرزاق احمد السنيوري .28
 ،لحمبي الحقكقيقيةمنشكرات ا ،البيع كالمقايضة ،العقكد التي تقع عمى الممكية ،الرابع
 2009 ،الطبعة الثالثة ،بيركت
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 ،دار الفكر الجامعي ،االلتزاـ بضماف السالمة في العقكد ،عبد القادر أقصاصي .29
 ،2010،االسكندرية

حماية المستيمؾ دراسة مقارنة، منشكرات الحمبي  ،عبد المنعم موسى ابراىيم .30
 2007،بيركت ،لىك الطبعة األ ،الحقكقية

عقد التأميف حقيقتو كمشركعيتو دراسة  ،محمد تقي الحكيم عبد اليادي السيد .31
 2003 ،بيركت ،لىك الطبعة األ ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،مقارنة

 ،مصر ،دار المجد ،فسخ العقد انفساخ العقد تفاسخ العقد ،عبد الوىاب عرفو .32
 دكف سنة نشر

نة (، دار االلتزاـ بضماف السالمة في عقد البيع ) دراسة مقار  ،عمي سيد حسين .33
 .1990،مصر،النيضة العربية

مصادر االلتزاـ في القانكف المدني  ،النظرية العامة لإللتزاماتعمي عمي سميمان  .34
 2006،الطبعة السابعة ،،الجزائر،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائرم

الحماية العقدية لممستيمؾ منشأة المعارؼ  ،عمر محمد عبد الباقي .35
 ،2008،االسكندرية

 ،الحقكؽ الفكرية ،الكامؿ في القانكف التجارم الجزائرم ،ي صالحأو زر  فرحة .36
 ،ابف خمدكف ،حقكؽ الممكية االدبية كالفنية ،حقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية

 2006،الجزائر
 ،األعماؿ التجارية ،الكامؿ في القانكف التجارم الجزائرم،ي صالحأو فرحة زر  .37

ابف خمدكف،الطبعة ،السجؿ التجارم –منظمة األنشطة التجارية ال–الحرفي -التاجر
 ،كىراف،الثانية

 ،الجزء الثاني ،المطكؿ في القانكف التجارم ،فيميب ديبميك و ميشال جرمان .38
ترجمة عمي  ،األسناد التجارية  المصارؼ كالبكرصات العقكد التجارية األصكؿ الجماعية

 ،2008 ،مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات، بيركت ،مقمد
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 2013،االسكدرية ،منشأة المعرؼ ،زكاؿ العقد ،أحمد عابدين محمد .39
الكسيط في عقد البيع  في ضكء التكجيات القضائية ك  ،محمد حسن قاسم .40

 2011،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،التشريعية الحديثة كتشريعات حماية المستيمؾ
مطبكعات ديكاف ال ،عقد البيع في القانكف المدني الجزائرم ،محمد حسنين .41

 2006 ،الجزائر ،الجامعية
عقد البيع ،الكاضح في  شرح القانك ف المدني ،محمد صبري السعدي  .42

 ،2008،مميمةعيف  ،دار اليدل،درسة مقارنة في القكانيف العربية ،كالمقايضة
النظرية العامة  ،الكاضح في شرح القانكف المدني ،محمد صبري السعدي  .43

 ،الجزائر  ،دار اليدل،سة مقارنة في القكانيف العربيةدرا،أحكاـ االلتزاـ ،لاللتزامات
2010 

معة دار الجا،الحماية المدنية لممستيمؾ دراسة مقارنة ،محمود عبد الرحيم الديب .44
 2011،االسكندرية ،الجديدة

التنظيـ القانكني لحؽ المستيمؾ في العدكؿ ) دراسة  ،مصطفى أحمد أبو عمرو .45
  2012 ،مطبعة جامعة طنطا ،مقارنة (

 ،ضماف مطابقة المبيع في نطاؽ حماية المستيمؾ ،ممدوح محمد عمي مبروك .46
 2008،القاىرة ،دار النيضة العربية

االلتزاـ بصيانة الشيئ المبيع دراسة مقارنة بيف  ،دوح محمد عمي مبروكمم 1 .47
 ،دار النيضة العربية ،القانكف المدني )المصرم كالفرنسي ( كالفقو االسالمي

 2003،القاىرة
دارىكمو، الطبعة الثالثة ،راؽ التجارية في القانكف الجزائرمك األ ،دية فوضيلنا .48

 2011،عشر
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دراسة تحميمية مقارنة في القانكف  ،نظرية الغش في العقد ،ىمدير أسعد أحمد .49
 .2011 ،االردف ،دار الثقافة ،المدني

ف القكة الممزمة لمعقد كاالستثناءات الكاردة عمييا بي،وليد صالح مرسى رمضان .50
 ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،الفقو االسالمي كالقانكف المدني دراسة مقارنة

2009، 

المتخصصة:المراجع  -ب(  

في ضكء القانكف االماراتي كالقانكف  ابراـ العقد االلكتركني ،ابراىيم الدسوقي ابو الميل .1
 ًن http://.arablawinfo.com،60ص،الدليؿ اإللكتركني لمقانكف العربي ،المقارف

حؽ المشترم في فسخ العقد المبـر بكسائؿ االتصاؿ  ،أبو الخير عبد الونيس الخويمدى .2
 ،دار الجامعة الجديدة ،الحديثة دراسة مقارنة بيف الفقو االسالمي كالقانكف المدني

 ،2006 ،االسكندرية
لفقو الحماية القانكنية لممستيمؾ بيف القانكف المدني كا ،إسالم ىاشم عبد المقصود سعد .3

 2014 ،االسكندرية ،االسالمي )دراسة مقارنة (، دار الجامعة الجديدة
التزامات البائع في التعاقد بكسائؿ االتصاؿ الحديثة  ،أشرف محمد مصطفى أبو حسين .4

 2009 ،االسكندرية ،منشأة المعارؼ ،في ظؿ أحكاـ القانكف المدني كالفقو االسالمي
منشكرات الحمبي  ،االلكتركني في القانكف المقارفالعقد  ،العقكد الدكلية ،إلياس ناصيف .5

  ،2009 ،لىك الطبعة األ ،الحقكقية

 ،حماية المستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية دراسة مقارنة ،أمينة أحمد محمد أحمد .6
 2016،دار النيضة العربية

ثباتو ،إيمان مأمون سميمان .7 ارة ، الجكانب القانكنية لمتج،إبراـ العقد االلكتركني كا 
 2008 ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،االلكتركنية

 ،2007،مصر،مطابع الشرطة ،حماية بطاقات الدفع االلكتركني،أيمن عبد الحفيظ .8
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أركانو،إثباتو،القانكف  ،جيز في عقكد التجارة االلكتركنيةالك  ،محمد فواز محمد المطالقة  .9
 ،االردف،دراسة مقارنة،دار الثقافة ،ركنيالتكقيع االلكت ،التشفير ،حمايتو ،الكاجب التطبيؽ

 2008،لىك الطبعة األ
عالـ  ،دراسة مقارنة ،مشكالت التعاقد عبر االنترنت ،بشار طالل المومني .10

  2004،االردف ،الكتاب الحديث
دار  ،اإلطار القانكني لممعقد المبـر عبر شبكة االنترنت ،بشار محمود دويدن .11

 ،2006 ،لىك االردف الطبعة األ ،عماف ،الثقافة
العقد الدكلي االلكتركني المبـر عبر األنترنت مع التركيز عمى  ،حمودي ناصر .92

 2012،االردف،لىك الطبعة األ،عقد البيع الدكلي لمبضائع، دار الثقافة

 ،دار الفكر الجامعي ،حماية المستيمؾ في العقد االلكتركني ،خالد ممدوح ابراىيم .13
 االسكندرية  ،الدار الجامعية ،،تيمؾ االلكتركنيةأمف المس،خالد ممدكح ابراىيـ االسكند
2008، 

دار الكتب  ،دراسة مقارنة ،التعاقد عبر االنترنت ،سامح عبد الواحد التيامي .14
    2008 ،مصر،القانكنية

دار الكتب  ،دراسة مقارنة ،التعاقد عبر االنترنت ،سامح عبد الواحد التيامي .15
 ،2008 ،مصر،القانكنية

المسؤكلية العقدية في مجاؿ المعمكماتية ) االشكالية الخاصة  ،سعيد السيد قنديل .91
 ،بضماف العيب الخفي كضماف عدـ المطابقة (، دار الجامعة الجديدة

 2014،االسكندرية

دار  ،القانون الواجب التطبٌق على عقود التجارة االلكترونٌة ،يوصالح المنزأل .91

 208سنة  ،االسكندرٌة،الجامعة الجدٌدة

  2008سنة  ،دار النيضة العربية ،عقد البيع االلكتركني ،منطاىر شوقي مؤ  .18
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حقكؽ الممكية الفكرية كحماية المستيمؾ في عقكد  ،عبد الفتاح بيومي حجازي .19
 2008مصر  ،دار الكتب القانكنية ،التجارة االلكتركنية

ر الكتب دا ،حماية المستيمؾ عبر شبكة االنترنت ،عبد الفتاح بيومي حجازي .20
 2008 ،صرم ،القانكنية

نظاـ  ،النظاـ القانكني لحماية التجارة االلكتركنية،عبد الفتاح بيومي حجازي .21
 2001،لىك الطبعة األ،االسكندرية،دار الفكر الجامعي،التجارة االلكتركنية كحمايتيا مدنيا

المسؤكلية المدنية الناشئة عف المعامالت االلكتركنية  ،عبد الفتاح محمود كيالني .22
 ،2011االسكندرية  ،ر الجامعة الجديدةدا ،عبر االنترنت

دراسة  ،عقد البيع عبر االنترنت ،عقكد التجارة االلكتركنية،عمر خالد الزريقات .22
 2007األردف، ،لىك دار الحامد،الطبعة األ،تحميمية

 ،دار النيضة العربية ،حماية المستيمؾ في العقد االلكتركني ،قدري محمد محمود .24
 ،128ص  ،2014 ،القاىرة

 ،دار الجامعة الجديدة ،حماية المستيمؾ االلكتركني ،سعيد عدنان خالدكوثر  .25
  .2012،مصر ،االسكندرية

 ،الرياض ،مكتبة الرشد ،العقد االلكتركني ،ماجد  محمد سميمان أبا الخيل .26
 2009 ،لىك الطبعة األ

 ،الحماية المدنية لممستيمؾ التقميدم كااللكتركني ،محمد أحمد عبد الحميد أحمد .27
 2015 ،جامعة الجديدة االسكندريةدار ال

أحكاـ البيع القميدية كااللكتركنية كالدكلية كحماية  ،محمد حسين منصور .28
 ،2001،االسكندرٌة،الفكر الجامعًدار  ،،المستيمؾ

 ،دار الجا معة الجدٌدة ،المسؤولٌة االلكترونٌة ،محمد حسين منصور .21

 ،20002 ،االسكندرٌة
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الحماية القانكنية لمعامالت التجارة أساليب  ،محمد سعيد احمد اسماعيل .30
 ،بيركت لبناف ،،لىك الطبعة األ ،منشكرات الحمبي  الحقكقية،االلكتركنية، دراسة مقارنة

2009 

دار جامعة  ،دراسة مقارنة ،مجمس العقد االلكتركني ،مصطفى أحمد أبو عمرو .31
 2011،االسكندرية ،الجديدة

التجارية ككسائؿ الدفع راؽ ك األ ،مصطفى كمال طو و وائل أنور البندق .22
  2007،لىك الطبعة األ،االسكندرية،دار الفكر الجامعي ،االلكتركنية الحديثة

دار  ،التنظيـ القانكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنت ،مصطفى موسى العجارمة .33
 ،2012،الكتب القانكنية، مصر

االثبات في المعامالت االلكتركنية في التشريعات  ،معوان مصطفى .34
 ،القاىرة ،1الطبعة  ،دار الكتاب الحديث ،لتكقيعات كالبصمات االلكتركنيةا،الدكلية
2008 

دراسة  ،الحماية المدنية لممستيمؾ في التجارة االلكتركنية ،موفق حماد عبد .35
 2011،لىك الطبعة األ،زيف الحقكقية ،مكتبة السنيكرم،مقارنة

دار  ،يمية مقارنةراؽ التجارية االلكتركنية دراسة تحمك األ ،ناىد فتحي الحموري .36
 ،2009لى،ك الطبعة األ ،األردف ،الثقافة

الطبعة  ،االردف ،دار الثقافة،،أحكاـ عقكد التجارة االلكتركنيةنضال سميم برىم .37
 2010،الثالثة

التنظيـ القانكني لمتجارة االلكتركنية  دراسة  ،ىادي مسمم يونس البشكاني .38
 ، 2009،مصر،دار الكتب القانكنية ،مقارنة

يكنيتد  ،المسؤكلية المدنية كالجنائية في بطاقات اإلئتماف ،يق فرجوجدى شف .39
 .2010،مصر ،لإلصدارات القانكنية 
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:و الرسائلاألطروحات  -ج(  

 أطروحات الدكتوراه: -1

 ،رسالة دكتكراه ،حماية المستيمؾ في عقكد االستيالؾ االلكتركنية ،أحمد شياب ارغيب .1
 2016 ،كمية الحقكؽ جامعة عيف شمس

النظاـ القانكني لمعامالت التجارة االلكتركنية في ضكء تنازع  ،د عبداهلل مفتاحأحم .2
 2010 ،كمية الحقكؽ جامعة بنيا ،دكتكراهأطركحة  ،القكانيف

 كمية ،رسالة دكتكراه ،التزاـ البائع بتسميـ المبيع في القانكف الجزائرم ،امازوز لطيفة .3
  2011ةسن ،الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة تيزم كزك

 ،التزامات المتعاقديف في عقد البيع االلكتركني المبـر عبر االنترنت ،بن جديد فتحي .4
 2014سنة ،سيدم بمعباس،جامعة الجياللي اليابس ،رسالة دكتكراه

رسالة  ،االلتزاـ باالعالـ في عقكد نقؿ التكنكلكجيا ،تغريد عبد الحميد ابو المكارم .5
 2007 ،مسجامعة عيف ش ،كمية الحقكؽ ،دكتكراه

القانكف الكاجب التطبيؽ عمى عقكد التجارة االلكتركنية الدكلة، رسالة  ،تكميت زوينة .1
 .2011 ،جامعة مكممكد معمرم تيزم كزك ،ماجستير

كمية  ،رسالة دكتكراه،،مدل تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ،جالل مسعد .7
 2012،تيزم كزك ،جامعة مكلكد معمرم،الحقكؽ

رسالة  ،االلتزاـ بالمطابقة في عقد البيع الدكلي لمبضائع ،ود عبد العزيزجمال محم .8
 1996/1997 ،جامعة القاىرة ،دكتكراه

جامعة  ،كمية الحقكؽ ،اطركحة دكتكراه ،االلتزاـ باالعالـ في العقكد ،حامق ذىبية .9
 2008/2009،بف يكسؼ بخدة ،الجزائر
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 ،دراسة مقارنة ،المنتكجات االطار القانكني لإللتزاـ بضماف في  ،حساني عمي .10
 ،تممساف ،جامعة ابي بكر بمقايد ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،رسالة دكتكراه

2011/2012 
 ،أطركحة دكتكراه ،النظاـ القانكني لكسائؿ الدفع االلكتركني ،حوالف عبد الصمد .11

 2015-2014 ،جامعة أبك بكر بمقايد تممساف ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية

كمية الحقكؽ   ،أطركحة دكتكراه ،عقد البيع االلكتركني دراسة مقارنة ،حو يمينةحو  .12
  ،2012جامعة الجزائر، ،بف عكنكف

جامعة ابك بكر ،رسالة دكتكراه ،الرىانات القانكنية لمتجارة االلكتركنية ،خميفي مريـ .13
 2011/2012 ،بمقايد تممساف

كمية  ،ه في القانكف الخاصأطركحة الدكتكرا ،التكازف العقدم ،درماش بن عزوز .14
 2013/2014 ،تممساف ،جامعة أبي بكر بمقايد ،الحقكؽ كالعمـك السياسية

 ،، ضماف  عيكب المبيع الخفية في القانكف المدني الجزائرم مقارناسعدي فتيحة .15
 ،2011/2012،جامعة كىراف ،اطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف الخاص

اية المدنية لممستيمؾ في عقكد البيع الحم ،يأو سيد محمد سيد شعر  .16
  2000،جامعة عيف شمس،كمية الحقكؽ ،دكتكراه أطركحة،االلكتركنية

 ،جامعة ابي بكر بمقايد تممساف ،رسالة دكتكراه ،عقد البيع الدكلي ،شبة سفيان .17
2011-2012 

أطركحة الدكتكراه في  ،دراسة مقارنة ،المسؤكلية  المدنية  لممنتج شييدة قادة، .18
 .2004/2005،تممساف ،جامعة أبي بكر بمقايد ،كمية الحقكؽ ،نكف الخاصالقا

كمية  ،رسالة دكتكراه،جكانب قانكنية لمتعاقد االلكتركني،عمرعبد الفتاح عمي يونس .91
 2008،جامعة عيف شمس ،الحقكؽ
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دراسة مقارنة بيف  ،أحكامو كاثاره ،عقد البيع االلكتركني ،عمرو محمد المارية .20
 ،كمية الحقكؽ ،أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراه في الحقكؽ ،القانكف المدنيالفقو االسالمي ك 
 2014،جامعة المنكفية 

 ،المسؤكلية المدنية عف أفعاؿ المنتجات الخطرة ،ى عبد ربوأو محمد أحمد المعد .21
 2010،مصر ،جامعة بنيا ،كمية الحقكؽ،رسالة دكتكراه ،دراسة مقارنة

ارة االلكتركنية في الجزائر كسبؿ معكقات تطبيؽ التج ،محمد مولود غزيل .22
 ،جامعة أبي بكر بمقايد تممساف ،كمية العمـك االقتصادية،أطركحة دكتكراه ،معالجتيا
2010 

رسالة  ،تطبيؽ أحكاـ قانكف المنافسة في إطار عقكد التكزيع ،مختور دليمة .23
 ،2015 ،جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،دكتكراه

الضماف في عقكد البيع الكالسيكية كااللكتركنية )ضماف التعرض ،معزوز دليمة .22
 ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،رسالة دكتكراه،كاالستحقاؽ كالعيكب الخفية ( دراسة مقارنة

 2014،تيزم كزك ،جامعة مكلكد معمرم

راسة د ،االلتزاـ بضماف السالمة في المجاؿ البيئي ،نيمو أحمد فوزي أحمد محمد .25
 ،جامعة بنيا ،كميىة الحقكؽ ،رسالة دكتكراه ،في إطار قكاعد المسؤكلية المدنية

 2012،مصر
النظاـ القانكني لتعكيض االضرار الماسة بأمف المستيمؾ  ،ولد عمر طيب .26

جامعة ابي بكر  ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،رسالة دكتكراه ،دراسة مقارنة ،كسالمتو
 2009/2010 ،بمقايد تممساف

 مذكرات الماجستير:  -2

 ،كمية الحقكؽ،مذكرة  ماجستير  ،حؽ المستيمؾ في االعالـ ،بن مغنية محمد .9
 2005/2006 ،تممساف ،جامعة ابي بكر بمقايد
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 ،مذكرة ماجستير ،التجارة االلكتركنية كضركرة اعتمادىا في الجزائر ،بولفول ىارون .2
 2009بف يكسؼ بخدة الجزائر،جامعة  ،كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير 

 ،مذكرة ماجستير ،عقد البيع كحماية المستيمؾ في التشريع الجزائرم ،جرعود الياقوت .3
 2001/2002 ،جامعة الجزائر ،بف عكنكف ،كمية الحقكؽ

مذكرة  ،دراسة مقارنة ،الحماية القانكنية لممستيمؾ عبر االنترنت ،خموي نصيرة .4
 2013،د معمرم تيزم كزكجامعة مكلك  ،كمية الحقكؽ ،ماجستير

فرع عقكد  ،االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر الشيئ المبيع، مذكرة ماجستير،عميان عدة .5
  2008/2009 ،جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ بف عكنكف ،كمسؤكلية

حماية المستيمؾ االلكتركني، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  ،غدوشي نعيمة .6
جامعة مكلكد معمرم   ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،القانكف فرع المسؤكلية المينية

 2012 ،تيزم كزك
كمية الحقكؽ  ،مذكرة ماجستير ،دراسة مقارنة ،التزاـ المنتج بالسالمة ،المر سيام .7

 2008/2009 ،جامعة ابك بكر بمقايد تممساف ،كالعمـك السياسية
كمية الحقكؽ جامعة  ،مذكرة ماجستير ،النظاـ القانكني لمدفع االلكتركني ،واقد يوسف .8

 2011،مكلكد معمرم تيزم كزك

االت:ـــــــالمق  

النقكد االلكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في  ،أحمد جماؿ الديف مكسى .1
مقاؿ منشكر في مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية  ،ادارة السياسة النقدية

دار الفكر  ،امعة المنصكرةكمية الحقكؽ ج ،العدد التاسع كالعشركف،كالشرعية
  2001،كالقانكف

مقاؿ منشكر في مجمة  ،ضمانات المشترم في عقد البيع االلكتركني ،أسامة أحمد بدر .2
  ،العدد االربعكف ،كمية الحقكؽ جامعة االمارات العربية المتحدة ،الشريعة كالقانكف
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عمى ضكء القانكف دراسة تحميمية  ،منازعات الشيؾ في القانكف الجزائرم ،أغميس بكزيد .3
 ،5المجمد  ،السنة الثالثة ،المجمة االكاديمية لمبحث القانكني ،التجارم كقانكف العقكبات

  2012 ،1عدد
خصكصية الكسائط االلكتركنية في ابراـ  ،أكـر فاضؿ سعيد ك طالب محمد جكاد عباس .4

 ،يفجامعة النير  ،مقاؿ منشكر في مجمة كمية الحقكؽ ،عقكد بيكع البضائع الدكلية
 109ص  ،01،2010، العدد 12المجمد  ،العراؽ

االلتزاـ باالفضاء كسيمة لإللتزاـ  ،أكـر محمكد حسف البدك  ك ايماف محمد ظير .5
 ،23عدد ،2005سنة   01مجمد  ،مقاؿ منشكر في مجمة الرافديف لمحقكؽ  ،بالسالمة

 40ص
مقاؿ  ،لكتركنيةأالء يعقكب يكسؼ، الحماية القانكنية لممستيمؾ في عقكد التجارة اال .6

 75ص ،14،2005،العدد8المجمد  ،جامعة النيريف ،منشكر في مجمة كمية الحقكؽ

المجمة  ،التزاـ البائع بتقديـ المعمكمات كالتزاـ تبعي لإللتزاـ باالعالـ ،أمازكز لطيفة .7
 ،جامعة الجزائر ،الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية

 88 ...،ص  .العدد...،السنة
خيار المستيمؾ بالرجكع في البيكع المنزلية كبيكع  ،نةأك أيمف مساعدة كعالء خص .8

ؽ بعكف، كمية الحقك ر العدد السادس كاال،مقاؿ منشكر في مجمة الشريعة كالقانكف ،المسافة
  2011االردف، ،جامعة اليرمكؾ

الفقو  المكزع ( بالكسائؿ الحديثة كمكقؼ أكإعالـ البائع ) المنتج  ،براىيـ عمارم .9
جامعة حسيبة بف  ،مجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية كاالنسانية ،االسالمي منيا

 .35ص ،2001العدد الخامس،  ،شمؼ ،بكعمي
مقاؿ منشكر في مجمة  ،الجريمة المعمكماتية في التشريع الجزائرم ،برداؿ سمير .10

 2،2010العدد  ،معيد الحقكؽ كالعمـك القانكنية المركز الجامعي غميزاف ،القانكف
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مقاؿ  ،أثر شفافية الممارسات التجارية عمى حماية رضا المستيمؾ ،بمقاسـ فتيحة .11
الصادرة عف مخبر القانكف االقتصادم  ،منشكر في مجمة القانكف االقتصادم كالبيئة

 78 77،ص ص 02،2009العدد  ،جامعة كىراف ،كالبيئة
مة القانكف الصادرة عف مقاؿ منشكر في مج...................،.بف جديد فتحي .12

العدد  ،معيد العكـ القانكنية كاالدارية بالمركز الجامعي أحمد زبانة غميزاف
 95 94ص ص ،2014سنة،الرابع

المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية  ،بكعزة ديدف، االلتزاـ باالعالـ في عقد البيع .13
ص ص  ،2004 ،جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ ،1، عدد 41جزء  ،كاالقتصادية

127 129 
عدـ المذىبية الصرؼ كمنيج تبناه المشرع الجزائرم لكضع  ،تشكار جياللي .14

مقاؿ منشكر في المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية  ،األحكاـ االسرية
 302، ص3، العدد2009 ،كالسياسية

االلتزاـ بالمطابقة كبضماف ادعاء الغير حسب نصكص اتفاتقية  ،جكدت ىندم .15
مقاؿ منشكر في مجمة جامعة دمشؽ  ،بشأف البيع الدكلي لمبضائع 1980يينا لعاـ ف

 123ص  ،ؿك العدد األ ،2012سنة  28المجمد  ،لمعمـك االقتصادية كالقانكنية
مقاؿ منشكر في  ،نظرات قانكنية في التجارة االلكتركنية ،حسيف محمد الماحي .16

العدد  ،مية الحقكؽ جامعة المنصكرةك ،مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية كالشرعية
 323،ص 2002،الحادم كالثالثكف

مقاؿ منشكر  ،بطاقات الدفع االلكتركني كادكات دفع حديثة ،حكالؼ عبد الصمد .91
 ،يد تممسافجامعة أبك بكر بمقا ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،في مجمة دراسات قانكنية

 ،2013،العدد التاسع

مقاؿ منشكر في مجمة حكليات  ،ة التجارة االلكتركنيةمفيكـ كأىمي ،خالد شكيرب .18
  21، العدد 2012 ،جامعة  الجزائر

مقاؿ   ،ؿ في السكؽ في قانكف االستيالؾأك عرض الدكاء لمتد  ،ديدف بكعزة .19
كمية الحقكؽ جامعة  ،منشكر في المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية

 ،لثالعدد الثا 2008 ،الجزائر
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 ،مدل أثر مبدأ النظاـ العاـ كاالداب الحميدة عمى العقد المدني ،رايس محمد .20
 ،كمية الحقكؽ ،مخبر القانكف الخاص االساسي ،مقاؿ منشكر في مجمة دراسات قانكنية

 .35، ص 5، العدد 2008 ،جامعة تممساف
مقاؿ  ،الحؽ في العدكؿ عف التعاقد كدكره في حماية المستيمؾ ،زعبي عمار .21

جامعة محمد خيضر  ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،كر في مجمة المفكرمنش
 ............بسكرة

سامي عبد الباقي أبكصالح،الكفاء االلكتركني بالديكف الناشئة عف المعامالت  .22
العدد الثالث  ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمدراسات كالبحكث القانكنية ،التجارية

 2006،جامعة القاىرة ،كالعشركف
مقاؿ  ،الرجكع التشريعي عف التعاقد في عقكد االستيالؾ ،سميماف براؾ دايح .23

 190، ص 2005، 14، العدد 8مجمد  ،منشكر في مجمة كمية الحقكؽ جامعة النيريف

سمطة القاضي في تعديؿ الشركط التعسفية، مقاؿ منشكر في  ،مأك الشريؼ بحم .24
جامعة الحاج لخضر  ،ؽ كالعمـك السياسيةكمية الحقك  ،مجمة الباحث لمدراسات االكاديمية

 109ص  ،2014،العددالثاني ،باتنة
  ،المعدؿ لمقانكف المدني الجزائرم 10-05مف سمبيات القانكف رقـ  ،شكقي بناسي .25

 ،بف عكنكف ،كمية الحقكؽ ،مقاؿ منشكر في مجمة العمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية
 29ص ،02العدد ،2008 ،جامعة الجزائر

مقاؿ منشكر في  ،ىمية في المعامالت االلكتركنيةحكاـ األأ ،طارؽ كاظـ عجيؿ .26
عدد خاص ببحكث المؤتمر القانكني  ،2009،جامعة النيريف ،مجمة كمية الحقكؽ

 113ص  ،ؿك السنكم األ
مقاؿ  ،مدل ضماف العيب الخفي في عقكد المعمكماتية ،طارؽ كاظـ عجيؿ .27

سنة  ،كمية القانكف ،امعة االمارات العربية المتحدةج ،منشكر في مجمة الشريعة كالقانكف
 261ص  ،39العدد  ،2009
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مقاؿ منشكر في مجمة  ،الماىية القانكنية لمتجارة االلكتركنية ،طالب حسف مكسى .28
عدد خاص بالمؤتمر القانكني الكطني   ،جامعة كربالء ،كمية القانكف ،رسالة الحقكؽ

 38،ص 2013 ،العشر

حماية المستيمؾ في عقكد الخدمة  ،ك أكـر فاضؿ سعيد طالب محمد جكاد عباس .29
عدد خاص ببحكث  ،مقاؿ منشكر في مجمة كمية الحقكؽ جامعة النيريف ،االلكتركنية

 .235، ص2009 ،ؿك المؤتمر القانكني السنكم األ
مقاؿ  ،اشكالية الحماية الجنائية لممكية المعطيات المعالجة اليا ،عادؿ عمي المانع .30

كمية الحقكؽ جامعة  ،البحكث القانكنية كاالقتصادية كالشرعية منشكر في مجمة
  2001العدد التاسع كالعشركف  ،المنصكرة

حماية المستيمؾ االلكتركني في القانكف الجزائرم دراسة  ،عبد الرحماف خمفي .31
مقاؿ منشكر في مجمة جامعة النجاح لالبحاث ) العمـك االنسانية( المجمد  ،مقارنة
 .8،ص 2013(1)27

تغير قيمة النقكد في الفكر المعاصر كفي الحضارة  ،عبد اليادم عمي النجار .32
كمية الحقكؽ  ،مقاؿ منشكر في مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية كالشرعية ،االسالمية

 ،2001 ،العدد التاسع كالعشركف ،جامعة المنصكرة
 ،عزرم الزيف .22

مقاؿ منشكر في مجمة  ،المدنيحماية المستيمؾ مف خالؿ أحكاـ الضماف في عقد البيع 
 2005عدد خاص  ،كمية الحقكؽ جامعة بمعباس ،العمـك القانكنية كاالدارية

االلتزاـ باالعالـ في  ،عقيؿ فاضؿ حمد الدىاف كغني ريساف جادر الساعدم .34
العدد  ،جامعة البصرة ،كمية القانكف ،مقاؿ منشكر في مجمة أىؿ البيت ،العقد االلكتركني

 208ص  ،الخامس
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 ،أثر خيار الرؤية في حماية المستيمؾ االلكتركني ،مأك عمي أحمد صالح الميد .35
العدد الثاني  ،كمية القانكف ،جامعة االمارات العربية المتحدة ،مجمة الشريعة كالقانكف

 كاالربعكف 
النظاـ القانكني  ،القانكف في عصر تكنكلكجيات االتصاؿ الحديثة ،عمي مراح .36

 ،ي المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسيةمقاؿ منشكر ف ،لمكمبيكتر
 04، العدد 2008 ،جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ

مدل مسؤكلية المنتج عف االضرار الناشئة عف مخاطر التطكر  ،عمياف عدة .37
معيد الحقكؽ كالعمـك القانكنية المركز الجامعي  ،مقاؿ منشكر في مجمة القانكف ،العممي
 2،2010العدد  ،غميزاف

مطابقة المنتكجات كالخدمات لممكاصفات التقنية كالمقاييس  ،قركاش رضكاف .38
مقاؿ منشكر في المجمة  ،القانكنية كضمانة لحماية المستيمؾ في القانكف الجزائرم

 ،جامعة عبد الرحماف ميرة ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية  ،االكاديمية لمبحث القانكني 
 236 235ص ص ،01عدد ،2014 ،09المجمد  ،سةالسنة الخام ،بجاية

مقاؿ منشكر  ،سبؿ حماية المستيمؾ أثناء ابرامو العقد االلكتركني ،كريـ كريمة .39
كمية الحقكؽ جامعة جياللي اليابس سيدم بمعباس،  ،في مجمة الحقكؽ كالعمـك السياسية

  2012،العددالتاسع
مقاؿ ،ة المستيمؾ االلكتركنيمدل كفاية قكاعد القانكف المدني لحماي ،كريـ كريمة .40

عدد  ،كمية الحقكؽ جامعة سيدم بمعباس ،منشكر في مجمة العمـك القانكنية كاالدارية
 2005خاص 

المعدؿ لمقانكف  02-05كسائؿ الدفع المستحدثة بمكجب قانكف  ،كريـ كريمة .41
معة جا،العدد العاشر،مقاؿ منشكر في مجمة الحقكؽ كالعمـك السياسية ،التجارم الجزائرم

 2013،سيدم بمعباس
جاىزية البنكؾ الجزائرية لتطكير جكة الخدمات المصرفية  ،محرز نكر الديف .42

  23،العدد2013 ،مقاؿ منشكر في مجمة حكليات جامعة الجزائر ،االلكتركنية
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مقاؿ منشكر في  ،كجكب التزاـ المتدخؿ بضماف حماية المستيمؾ ،محمد بعجي .43
 23العدد  ،2013 ،مجمة حكليات جامعة الجزائر

قراءة تحميمية في التجربة الفرنسية مع االشارة  ،التعاقد عف بعد ،محمد حسف قاسـ .44
 ،مقاؿ منشكر في مجمة الحقكؽ لمبحكث القانكنية كاالقتصادية ،ربيك لقكاعد القانكف األ

    2003العدد الثاني   ،جامعة االسكندرية ،كمية الحقكؽ

مقاؿ منشكر في  ،يد مضمكف العقدقكاعد االخالؽ في تحد ،محمد عدناف باقر .45
 782،ص 2014 ،العدد الرابع ،22المجمد  ،العمـك االنسانية ،مجمة جامعة بابؿ

مقاؿ منشكر في  ،االثار المترتبة عف المسؤكلية المدنية لممنتج ،محمكدم فاطمة .46
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 2العدد  ،2009
العدكؿ عف التعاقد في عقد ،منصكر حاتـ محسف كاسراء خضير مظمـك .47

مقاؿ منشكر في مجمة المحقؽ الحمي لمعمـك  ،دراسة مقارنة،االستيالؾ االلكتركني
 2012،العراؽ ،قانكف جامعة بابؿكمية ال ،المجمد الرابع ،العدد الثاني،القانكنية كالسياسية

جسيد الحماية المستدامة لممستيمؾ في التشريع الضماف كالية لت ،منصكر مجاجي .48
جامعة الدكتكر يحي  ،مقاؿ منشكر في مجمة البحكث كالدراسات العممية ،الجزائرم
 02الجزء  ،08العدد  ،2014 ،فارس

أساس  ،المضمكف ،االلتزاـ بضماف السالمة ) المفيكـ ،مكاقي بناني أحمد .49
كمية الحقكؽ كالعمـك ،دد العاشرالع ،مقاؿ منشكر في مجمة المفكر ،المسؤكلية (

 417ص ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،السياسية
ناصر  .20

 ،األساس القانكني لعدكؿ المستيمؾ عف العقكد المبرمة الكتركنيا عف بعد ،خميؿ جالؿ
 2009 ،ؿك العدد األ ،المجمد التاسع ،جامعة البحريف ،مقاؿ منشكر في مجمة الحقكؽ

مقاؿ منشكر في  المجمة الجزائرية لمعمـك  ،ةتشخيص ظاىرة العكلم ،ناصر مراد .51
 04العدد  2008 ،جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ ،القانكنية كاالقتصادية كالسياسية
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ؿ منشكر مقا ،ركبيةك التفاعؿ مع التجارة االلكتركنية : استعراض لتجارب بعض الدكؿ األ

العدد  2014 ،المدية ،جامعة الدكتكر يحيى فارس ،في مجمة البحكث كالدراسات العممية
 281ص  02الجزء  08

االختصاص كالقانكف الكاجب التطبيؽ في منازعات التجارة  ،ياخكيا دريس .53
جامعة  ،مخبر القانكف كالمجتمع ،مقاؿ منشكر في مجمة القانكف كالمجتمع ،االلكتركنية

 73،ص 2013 ،ؿك لعدد األا ،ادرار
أثر خيار المستيمؾ في الرجكع في التعاقد عمى تحديد لحظة ابراـ  ،يكسؼ شندم .54

، 2010 ،كمية القانكف ،جامعة االمارات العربية المتحدة ،مجمة الشريعة كالقانكف ،العقد
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 .2008فبراير 
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 :ممخص

حققو من مزايا تساعد عمى توفير الوقت والجيد تحقيقة واقعية ، وىذا نظرا لما  تأصبحالتجارة االلكترونية ان 
 ورةىي مخاطر تفرض ضوالمال ، غير أن الطبيعة العالمية لشبكة االنترنت ، وعدم االتصال المباشر بين البائع والمشتري، 

لمشتري في عقد البيع االلكتروني  خاصة في مرحمة التنفيذ ، وتتجسد تمك الحماية في إحاطة المشتري بضمانات احماية 
قانونية إما تقميدية تتمثل في الحماية ضد الشروط التعسفية وااللتزام بالسالمة ، و ضمانات مستحدثة تتمثل في االلتزام 

 . باالعالم والحق في العدول وااللتزام بالمطابقة

 .الضمانات   -االنترنت  -المشتري  –التنفيذ  -عقد البيع االلكتروني -:  مفتاحيةكممات 

 

Résumé : 

Le commerce électronique est devenu une réalité, et cela est dû à la réalisation des 
avantages d'aider à gagner du temps, d'efforts et d'argent, mais la nature mondiale de l'Internet, 
et l'absence de contact direct entre l'acheteur et le vendeur, est le risque qui impose la 
nécessité de la protection d'acheteur dans le contrat électronique de vente, en particulier dans la 
phase d’exécution, cette protection consiste à entourer l’acheteur par des garanties juridiques 
soit traditionnelles sous forme de la protection contre les clauses arbitraires et l’obligation de 
sécurité, ou bien des garanties innovantes qui consiste l’obligation d’information et le droit de 
rétractation l’obligation de conformité. 

Mot clé : Le contrat de vente électronique  - exécution -L’acheteur l’internet – les garanties. 

Abstract : 

E-commerce has become a reality, and this is due to the realization of the benefits of helping to 
save time, effort and money, but the global nature of the Internet, and the absence of direct 
contact between the buyer and seller, is the risk that imposes the need for Buyer protection in 
the electronic contract of sale, particularly in the implementation phase, this protection is to 
surround the buyer by either traditional legal guarantees as protection against arbitrary clauses 
and the safety obligation, or innovative safeguards that is the obligation of information and the 
right of withdrawal from compliance. 

Key words : Electronic sale contact-execution-Buyer-internet-guarantees.  


